
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI: • Consilierii
in raport cu executivul; • Reformă — 
Restructurare; * Valea Jiului in atenția 

P/A.R.; • Bacalaureatul — o treabă de com
promis • Horoscop • Sport.

ÎN ZIARUL DE MÂINE ț Garda Finan-

ciară contraatacă • Dura lex, sed lex • 

Femina ; • Un nou document pentru cetă
țenii români — Livretul de familie; •

Sport — Clasamente.

COMUNICAT
Din datele centralizate de Biroul electoral de 

circumscripție s-a constatat că alegerile pentru func
ția do primar al orașului Simeria din ziua de 19 
octombrie 1997 s-au încheiat cu următoarele rezul
tate :

• Numărul alegătorilor potrivit listelor electo
rale — 10 486

• Numărul alegătorilor prezenți Ia urne — 3 601
• Numărul de voturi valabil exprimate — 3.553
• Numărul voturilor nule — 48.
întrunind majoritatea voturilor valabil exprimate 

(198,9 adică 55,98 la sută), potrivit art. 78, alin. 1 din 
Legea nr. 70/1991, republicată, a fost declarat ales 
primar al orașului Simeria domnul Rovinaru Ioan, 
candidat din partea Partidului Social Democrat Ro
mân.

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN
HUNEDOARA

LIBER Al doilea tur de scrutin
pentru alegerea primarului
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Guvernul a râmas pe poziție,
revoluționarii au râmas în greva foamei
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Proiectul de lege inițiat de 
Guvern privind modifi
carea Legii 42/1990, res
pectiv de restrângere a 
categoriilor de revoluțio
nar; și a drepturilor a- 
cestora, generează, de 
peste două săptămâni, a- 
prige dispute și comen- 
fcarîil, antrenând deopo
trivă opinia publică, pre* 
sa. sfera politică, toate 
nivelurile puterii. Punctul 
maxim al protestelor 11 

foamei
a 

în

constituie gre-a 
si i area în lanțuri 
56 de revoluționari, 
frunte cu ex-consilierul 
prezidențial Dan Iosif, 
în Piața Revoluție; din 
Capitală.

Acest gest disperat al 
unor oameni, generat de 
teama că își vor pierde 
drepturile câștigate prin- 
tr-o lege, .eamă justifi 
cată altminteri, a dat

urmărește 
modifica- 

Nu

De fapt ce 
Guvernul prin 
rea Legii 42/1990? 
terfelirea imaginii Revo
luției din decembrie 1990. 
nu blamarea rolului ei

FE FAZA SCURTA
. -...................... .. ---------—

bătăi de cap parlamen
tarilor, guvernanților, pre
ședinției, a produs acuze 
la adresa premierului 
Victor Ciorbea și a pre
ședintelui Emil Gonstan- 
tinescu, a necesitat lungi 
dezbateri în ședințe de 
Executiv.

în schimbarea regimului 
dictatorial și instaurarea 
democrației, nu umbri
rea demnității adevârați- 
lor revoluționari, cum 
tendențios 'nsinuează unii 
revoluționar; și oameni 
pol'tici. Modificările au 
în vedere evidențierea

revoluționarilor autentici, 
care au rămas cu răni 
fizice ori sufletești, dc 
impostorii care s-au în
ghesuit la privilegii ne
meritate. Ceea ce susțin 
și «ei mai mulți dintre 
revoluționarii cinstiți, pre
cum Nicolae Tide, — 
mitru Dineu. Adrian 

mulți, 
cu 
fel 
ale

mitrescu ri 
mulți alții, 
cel puțin la 
portante ca 
Iosif șl aliaților lui
lanțuri și care s-au

Du- 
" u- 

foartc 
meri*? 

de 
lui

Im- 
Dan 

în 
ele-

IM Sil IUI GIIEONKA

(Continuare în pag. a 2-a)

CONCURSUL CU PREMII
„CUVÂNTUL LIBER" — 2000
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în perioada 23 septem
brie — 17 octombrie a.c., 
redacția noastră a organi
zat Goncursul cu premii 
„Cuvântul liber" — 2000.

în urma trierii răspunsu
rilor exacte la cele două 
întrebări — i, Care este 
data apariției primului nu
măr al ziarului „Cuvântul 
liber*’ Deva? și 2. De 
când apare „Cuvântul li
ber" Deva in 8 pagini? 
— șl a tragerii la sorți, au 
fost desemnați câștigători 
următorii:

1. ELISABETA COMȘA 
Hunedoara, str. T. Vladi-

mirescu, nr. 27 — pre
miul I, 300 000 de lei;

2. CORNELIA RUSU, 
Brad, str. Morii, nr. 18 
— premiul al II-lea, 200 000 
de Iei;

3. GHEORGHE CON
STANTIN, Hunedoara, str. 
Piața Florilor, nr. 3, ap. 
6 — premiul al IlI-lea, 
100 000 de lei.

Le mulțumim tuturor 
celor care au răspuns la 
întrebări, iar câștigătorii 
sunt invitați la redacție 
pentru a-șl ridica premi
ile, joi, 23 octombrie 
a.c., ora 9.

Cînraoa C3C3C21EȚ’C3E3IE3E±lE3t
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR 

DEVINE REGIE AUTONOMĂ
în județul Hunedoara e- 

xislă 622,84 km de șosele 
și drumuri de interes ju
dețean și 969,83 km de 
interes comunal. 'Din a- 
cestea, 595 km sunt 
dernizați, 843 km 
pietruiți, iar 153 km 
drumuri de pământ,
întreținerea, administra
rea și repararea șl mo
dernizarea acestora se o- 
cupă Direcția județeană 
a 'Drumurilor c» are în 

^teritoriu cinci secții de 
producție — la Brad, Pău- 
liș-Lunca, Orăștie, Hune- 

' doara șl Hațeg, deservite

Q-filmita zilei
• Canibalii i-au primit foarte bine 

pe misionari, după care i-au reținut, 
la masă...

mo- 
sunt 
sunt

De

de meseriași de calificare 
complexă și care desfă
șoară o activitate în con
tinuă extindere.

Recent, în lumina Le
gii nr. 69/1991 a adminis
trației locale, modificată 
șl completată prin Ordo
nanța nr. 22/1997 a Gu - 
vernului României, Direc
ția județeană a Drumuri
lor sa reorganizează de
venind Regia Autonomă 
„Direcția județeană 
drumurilor", societate 
mercială pe acțiuni
subordinea Gonsiliului ju
dețean Hunedoara. (Tr, 
B.j.
mi htititihii

a 
co
in

rrrrrrr
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• TIB '97 ȘI-A ÎN
CHIS PORȚILE. în pe
rioada 14—19 octombrie 
a.c., la Complexul Expo- 
zițional Romexpo din Ca
pitală, a fost deschisă 
cea d® a XXIII-a ediție 
a Târgului Internațional 
București. Au fost 
zente 1404 de firme, 
la sută autohtone 
la sută străine, i 
prezentat o gamă 
diversificată, de 
și produse tehn' 
nind interesul și 
ția vizitatorilor.

pre-
54
46și 

care au 
i largă, 
mărfuri 

ce, stâr- 
admira-

AFDP: .
La Bu- 

desfășurat

ședințele PNȚGD, Ion 
Diaconescu, și- el prezent 
la Congres, s-au delimi
tat de actualul președinte 
al AFDPR, Constantin 
Ticu Dumitrescu, absent 
de la manifestare, ale- 
gându-1 în funcția de 
președint pe Cicerone

loanițoiu. Ticu Dumitres
cu consideră ilegal a- 
test Congres ș: 
voeat ritul, la
in zilele de 23—24 
tombrie.

• CONGRESUL.
PE JUMĂTATE, 
cureștl s-a
Congresul Asociației Foș
tilor Deținuți Politiei din 
România. Au participat 
reprezentanți din numai 

I. 22 de asociații județene, 
care, împreună cu nre-

I
Ii

J--

a con
Brașov

Oc-

« FESTIVA t.UE 
ȚIONA1. AL PERU 
cepută in flata u® 
octombrie a.c., ieri 
încheiat cea de-a 
ediție a Festivalului

na
tn-
15

V*a 
Na-

După cum se știe, pri
mul tur de scrutin ce a 
avut loc în 12 octombrie 
a.c. nu a dus la alege
rea primarului orașului Si- 
mer’a, î trucat nici unul 
din cei 10 candidați nu a 
întrunit numărv1 necesar 
de voturi — jumătate plus 
un-- din cei înscriși în 
listele de alegate ri. Astfel 
că, duminica trecută — 
19 octombrie a fost or
ganizat cel de al doilea 
tur.

Duminică a fost o zi cu 
soare darnic, iar secțiile 
de votare s-au deschis li 
ora șase. în primele ore, 
au venit puțini oameni la 
vot, abia după ce s-a lu
minat de ziuă au început 
să vină câte unul sau doi. 
rareori mai mulți.

— Cum vi se pare par
ticiparea la vot, astăzi, am 
întrebat-o pe dna 
Iancu, președinta
de- votare organizată 
sala de așteptare cl. 
din gara orașului.

— Ceva — ceva
bună. Comparând-o cu si
tuația din 12 octombrie, 
la aceeași oră. avem 
mulți votanți. -

De aceeași părere a 
și dl. Petru Todericiu, 
ședințele Secție; de votare 
nr. 1.

— Sperăm ca astăzi să 
vină mai mulți oameni 
ca duminica trecută — 
ne-a spus domnia sa.

— Câți au 
la ora 11 ?

— .'preape 
țeni, din 184 
înscriși în

spus și candidaților să 
stea de vorbă cu oamenii 
și să vină la vot pentru 
a încheia alegerea prima
rului astăzi.

— €e credeți, va fi și 
al treilea tur?

— Ar fi bine să nu a- 
jungem acolo, căci se chel" 
t r- L. mul- i alege
rile. Cu banii pentru 
rul doi se putea repara 
trotuar destul de lung

’-at dl 
mion Blaj, judecător 
Tribunalul Jc ’ i
nedoara, președ'ntele Cir 
cumscriptiei ele- rale nr. 
11 -.

— Ce s-a .at - în
turul doi, față de primul?

— Am î’nloc-;it președin
tele șj vicepreședintele sec
ției de vot nr. 4, vinovați 
de ceea ce s-a întâ- .plet 
în primul tur ■ Urol.

— Ge s-a petrecut 
Urol a fost tentativă 
fraudă electorală, cum 
spus unii ?

— Nu. A fost o greșeală 
care nici 
portanță 
corectă a turu’ui, 
fluențat rezultatele. Am 
desemnat in fruntea sec
ției pe dl Anghel Marcu 
și dna Iuliana Grișan. Ea 
secția de votare nr. 3, 
fostul președinte a plecat 
din localitate 
dumnealui a

tu
tin

Si 
la 

hu

Iovuța 
secției 

în 
1

mai

mai

fost
pre-

la 
de 
au

nu a avut im- 
tn desfășurarea 

n-a in-

și în locul 
fost desem

TRAI ANvotat până

60 de cetă-
câți sunt

liste. Le-am

»—♦
(Continuare în pag. a 2-a)

BONDOR

țional al Berii, din Ro
mânia, organizat la Bra
șov. Manifestarea s-a 
bucurat de largă parti
cipare și mare interes, 
constituindu-se într-un 
veritabil spectacol, cu 

f uzicii, demons'rații spor
tive, program-1 artistice,

președintelui Bogdan Teo- 
doriu, înlocuit cu Gris- 
tian Dumitrescu, ceilalți 
cinei vicepreședinți — 
Traian Băsescu, 
Babiuc, Adrian 
Radu Berceanu,, 
Niculescu Duvăz 
fost realeși în 
Secretar general 
tidului este 
sile Blaga. '

Vlctor 
Severin, 
Bogdan 
— au 
funcții, 
al 

același
par- 
Va

EU-

etc., bucurân lu-se de 
interes deosebit.

un

• P.D. ȘT-A ALES BI
ROUL PERMANENT NA
ȚIONAL. Partidul De
mocrat și-a tinuff ședința 
Consiliului do Coordo
nare Na. ->nal pentru a- 
legerea celOF șase vice
președinți care formează 
Biroul Permanent Na
țional. Cu excepția vice-

• CONFERINȚA 
ROPEANA PE TEME DE 
MANAGEMENT. La Si
naia a avut Ioc - cincea 
ediție a conferinței a- 
nvale ? Asociației Gen- 
tral Est Europene pentru 
dezvoltarea managemen
tului. Au luat parte 80 
de reprezentanți ai unor 
prestigioase universități 
și școli post — universi
tare din Europa, impll-

(Continuare în pag. a 2-a)
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CUVÂNTUL LIBER
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Cunoscut ca Muzeul de
Orăștie, 

etnogra- 
C vili- 

Romane

Artă Pop’’la.'ă 
de fapt o secție 
ficâ a 
zației Dacice și 
Deva, așezământul orăș-
tian este Închis pentru 
renovare. De la dl. Mi
hai Ccstăian, unul dintre 
cei 4 muzeografi ai in-

I 
ceramică, urmând să fie* 
luată în lucru cea 
lemn. Fondul de 
s-a rein ven tar: at. 
rialele ce vor fi 
trebuie selecționate 
trucat celor <‘ 
tente aici li s-au alăturat f 
altele primite de la Deva. » 
Este nevoie și de orga-1

de ♦ 
carte » 
Mate- * 

expuse 
... 3 în- I
deja exis- *

In Piața „Obor" din Hunedoara

Abateri de la legislație Guvernul a râmas 
pe poziție, 

revoluționarii 
au râmas 

în greva foamei

proprietăților organolep
tice.

Toate produsele descope
rite cu abateri au fost 
oprite definitiv sau tem
porar de la comercializare, 
în funcție de natura defi
ciențelor constatate.

Au fost aplicare 10 a- 
menzi contravenționale în 
valoare totală de 3,2 mii. 
lei.

Toți producătorii parti
culari controlați care co
mercializau produse agro- 
alimentare dețineau certi
ficate de producători eli
berate de consiliile locale 
în raza cărora domiciliau.

Ing. IOAN MARCU, 
director,

Ing. Radu COSTEL, 
inspector 

Oficiul Județean pentru 
Protecția Consumatorilor 

Hunedoara — Deva

în urma unei acțiuni e- 
fectuate de inspectorii 
O.J.P.C. Hunedot ra la un 
număr de 15 agenți eco
nomici, care-șl desfășoară 
activitatea în piața agro- 
alimcntară „Obor“ din 
Hunedoara, au fost consta
tate următoarele abateri 
de la legislația în dome
niul protecției consumato
rilor:

— comercializarea de 
produse din import care 
r.u er >u însoțite de docu
mente ae atestare calita
tivă precum și lipsa tra
ducerii în ’imba română a 
principale or elemente de 
caracterizai e necesare in
formă’, ii ccr.sumatorilor;

— comercializarea de 
produse în afara termenu
lui de valabilitate stabilit 
de producător sau care 
prezentau modificări ale

1

1
i 

I » 
I » 
I » I » 

nizarea corespunzătoare a ; 
depozitului.

La redeschidere, pe * 
care lucrătorii muzeului o ț 
doresc în noiembrie, deș1 ♦ 
volumul de muncă este » 
foarte mare, noutatea nu ( 
va consta doar în struc- ? 
tura colecțiilor refă- • 
cute ci și în traseul re-» 
gândit ai expoziției. Pe , 
lângă colecțiile de numis-i 

maticâ, carte, arme, textile * 
și instalații, muzeul este * 
și depozitarul unor obiecte • 
de istorie a zonei, chiar» 
dacă specificul său este, 
etnografic. (V. Roman) ?

In așteptarea 
redeschiderii

stituției, am aflat că în
treaga clădire se află în 
renovare datorită infil
trațiilor de apă. Suporții 
de metal fixați de pereți 
au străpuns izolația zidu
lui și umezeala a ieșit la 
suprafață.

In t e clădirea e to 
supusă lucrărilor necesare 
îndepărtării umezelii, co' 
lecțiile sunt reinventari- 
ate, exponatele sunt cu
rățate (toate textilele au 
fost spălate) și tratate chi
mic pentru o mai bună 
conservare. Deocamdată e- 
ra pregătită partea de

.*--*<

(Urmare din pag. 1)

1* . ««_t nn ca o c=> o

înghesuială mare la 
semințe

De unde exista la un 
moment dat părerea că nu 
se va epuiza stocul de se
mințe de g’ău de la Fi
liala Seiwur. Crâș'ie iată 
că. de eât.?v.i zik mai 
ales după ?e agricultorii 
au primit tupcaneie. aici 
este o mare înghesuială. 
Pentru a f-ue fată solici
tărilor s-a lucrat și du

minică la tratarea cu fun
gicide a semințelor, iar li
vrarea acestcra se face pe 
bază de programare, nu
mai astfel putându se o- 
nora cererile. Este, totuși, 
un semn bun că. dacă tot 
s-a întârziat semănatul, 
ccl puțin să fie pusă sub 
Lrazdă nunia, sămânță de 
calitate. (N.T.)

or—u—’ ■ ~ : r—. r~î o

I 
I 
I
*

I 
I
*
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I 
I

(Urmare din pag. 1)

cate în creșterea poten
țialului uman pentru 
management.

• PRAZNICUL ORTO
DOX AL SFINTEI PA- 
RASCHEVA. In prezen
ța Prea Fericitului Pă
rinte Teoctist și a pa-

* 
triarhului ecumenic al | 
Constantinopolului, Bar- • 
tolomeu I, zeci de mii de > 
pelerini din toate zonele I 
țării au participat la ? 
Sărbătoarea Sfintei Cu- | 
vioase Paraschet a, o - • 

r? 'to? rea întregii Mol- I 
dove, ale cărei moaște . 
sunt păstrate de peste I 
100 de ani în Catedrala J 
Mitropolitană din Iași. •

limitat de acțiunile ex
cesive ale acestora, con
siderând necesar ca Par
lamentul să decidă asu
pra Legii 42 și a modi
ficărilor propuse, respec
tiv reparații morale doar 
pentru urmași' celor u- 
ciși și pentru răniți, 
invalizi, mutilați.

Că le dau apă la moa" 
ră protestatarilor aflați 
în greva foamei îndeosebi 
reprezentanți a; opoziției 

ț este evident, președin- 
i tele PDSR, Ion Iliescu, 

ocrotindu-i ca v.n iărinu;, 
' vizitând u-j cu regulari- 
4 tate și îndemnându-i să 
« nu cedeze, doar doar pes- 
> tul disperat al acestor 
ț oameni, motivat și de
• starea generală precară
• în care se află azi Ro- 
ț mânia, va produce breș° 
. în Guvern, și mai sus,

și ar lăsa loc revenirii 
î la cârmă a fostei puteri. 
■ Numai că opinia publică 
. gândește matur și rezo- 
' na’.’l. Repli-il- duri ••
\ dresate demons’ranților și 
i greviștilor formei din 

Piața Revoluției de că- 
’ tre cetâten-’ ai Capitalei. 
4

ecourile multor altora 
din întreaga țară expri- ■ 
mate prin presa scrisă, ț 
la radio și la televiziune, l 
ca și comentari’ie unor ? 
ziariști și observațiile anu- ) 
mito? analiști politici merg ț 
în aceeași direcție, lo- i 
gică, de a se delimita apele > 
de uscat în prcblema re- ț 
voluționarilor, așa cum l 
și-a propus cabinetul j 
Ciorb^a să facă, de a î 
lăsa Guvernul și Paria- ț 
mentul să lucreze, iar i 
opoziția să-și -pună și ’ 
ea. civilizat constructiv, > 
punctul de vedere. i

Și după câteva bâlbâ- ' 
ieli și inconsecvențe, Gu- 1 
vemul a decis: nu va 4 
retrage din Parlament l
proiec ul de modificare ? 
a Legii 42/199C. in po- ț 
fida amenințărilor de tot 4 
felul ale re cluționarilor4 
greviști, inclusiv cu in- 4 
tenția de a ce-e azil pe- { 
litic în Amcrva. Numai ' 
că motivațiile în acest ' 
caz nu-s politice, ci mo- ( 
rale, sociale și chiar r 
conomice De acum, cârc 
pul de luptă ai revolu- ț 
ționarilor s*» mută m Par- < 
lament. Să așteptăm ver- J 
dictul aleșilor națiunii. '

Al doilea tur de scrutin pentru alegerea 
primarului orașului Simeria

(Urmare din pag. 1)

nat dl. Gabriel Bodeanu. 
In rest lucrurile au rămas 
ca și în primul tur. Avem 
11 secții de votare — ace
leași și în același loc — 
numărul de candidați nu 
s_a schimbat — au rămas 
în competiție tot zece.

— Cum este prezența la 
urne ?

— După părerea mea, 
mai bună ca în primul 
tur. In orice caz, s-au fă
cut apeluri, inclusiv prin 
ziarul dvs., să vină oa
menii și să-și exprime op
țiunea.

La discuția ce a avut 
loc la sediul Cir.umscrip- 
ției electorale a luat parte 
și dl. Nicolae Mătieș, ac

tualul primar interimar al 
orașului, care a intervenit:

— Ar fi bine ca astăzi 
să se aleagă primarul. Știți 
cât costă un tur de scru
tin? în jur de 15 milicane 
de lei. Bani pe care tre
buie să-i luăm de la cul
tură, învățământ etc. nici 
nu știu de unde anume.

— Dvoastră — care du
pă alegerea primarului,

veți redeveni viceprimar, 
cu cine v-ar conveni să 
lucrați?

— Mi-e indii-rent. Pe 
unii dintre candidați îl 
cunosc foarte bine și ar 
fi buni să conducă ora
șul. Și cred că unul din
tre ei va câștiga. Astăzi. 
Dacă nu, organizăm și tu
rul trei. Democrația ne 
obligă la așa eva.

MARȚI, 21 OCTOMBRIE

( TVB 1 )
6,00 România: ora 6 fix!. 9,00 TVR 

Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 11,30 Lumină din lumină. Ed 
Specială; 12,05 Misterele S.P, (r); 13,00 
Secretele nisipului (r). 14,10 Șeicul (r); 
15,00 Em. pt. persoane cu handicap; 15,30 
Ecclesiast '97; 16.00 Em. în Ib. maghiară; 
17,10 D.a.; 17/10 Casa de piatră (s); 18,00 
în flagrant- 18,30 Interactiv Tele-Joc (es); 
19,00 Sunset Beach (s); 20.00 Jurnal; 20/30 
Fotbal. Turul 2 al Cupei UEFA: Steaua 
— Bastia (di; 22/15 Reflecții rutiere; 23,00 
Jurnal; 23,30 Canary Wharf (s). 23,55 U- 
niversul cunoașterii (do):

( TVR2 )
7,00 TVM Telematinal; 8,00 Euronews;

8,30 C"narv Wharf (r): 8.55 Bay watch (r);

9,55 Memoria exilului românesc (r); 10,30 
Savannah (r); 11,30 D.a; 12,00 Sunset 
Beach (r); 12,45 Scena (r). 13,30 Față în 
față (r); 14,00 Conviețuiri; 15,10 Limbi 
străine: franceza; 16,00 Micaela (s); 16,55 
Cristal (sj- 18,00 Hei-Rupl Hei-Rapi; 19,00 
Dosarele istoriei; 20,00 Secretul (s); 21,00 
Sensul tranziției; 22,00 Teatrul Național 
de Televiziune prezintă: „Negustorii Am
bulanți" de Maurray Schisgal; 23,10 Fe
restre spre lume: 23,30 Fotbal. Avanpre
miera etapei a 3-a a Ligii Campionilor; 
0,00 Concursul Internațional de Canto 
„Hariclea Darclee"; 0,30 TVM Mesager.

( ANTENA I )
6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Viitorul începe 

azi (r); 10,30 O fotografie perfectă (f/r); 
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Mil
lennium (r). 14,00 Știri; 14,20 SAS la San 
Salvador (f.p. Fr. 1982); 16,00 Misiune la 
Chicago (s, ultimul ep.); 17,00 D.a; 17,30 
Telerebus; 18,00 Cafea cu parfum de fe
meie (s); 19,00 Observator- 19,45 Alegere 

decisivă (f.p. Fr. 1981); 21,30 Legea lui 
Burke (s); 22,30 Milionarii de la_.

( . PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineațaf; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r): 9,45 Sledge Hammer 
(r). 10,15 MASH (s); «1,45 Sport la minut; 
11,00 Magicienii Penn și Teller (f/r): 12/55 
Știri; 13,00 Deșteaptă-te. roiinH (r); 14.30 
Maria (s); 15,30 Tânăr și neliniștit (s); 
16,15 Șoapte de Iubire ts)- fîJBO Știri; 17,15 
Profesiunea mea — cuîtwai; 18,25 Știri;
18,30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigil (cs); 19.30 Știri; 20.15 Spitalul de 
urgență (s)- 21,15 De partea legii ts»; 22,05 
Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 Sledge 
Hammer (s); 23.15 Știri; 23,45 Viva Ma
ria! (f. Fr./It. ’65).

Sportul hunedorean (r)’ 1",15 — 10,30 
Muzică, publicitate; 17,30 — 17,45 Plai do 
cânt și dor — muzică popula-ă; 17,45 — 
18,00 Știri locale; 19,00 — 19,30 Știri În
calc (r).

( PRO - TV - DEVA
6,15 — 6,45 „O poveste adevaraiă"; 6,45 

— 7JW Știri locale /r); 22,05 — 22,15 Știri 
locale.

( DEVASAT 4- )
8,00 — 14-00 R-'.u/.i; 17.6. Preciosa

(sj; 17,40 Desene animate; ’3,05 Safari 
(do); 19,10 Casa de nebuni /s); 19/30
Farmacia de gardă (sj; 20.00 îngerul 
morții (f.a.j; 21,30 Lumea animalelor
(do); 22,30 Brigada de șoc (s); 23,00 La
dracu’ (f a.); 0,30 Serial -otic; 1,30
Videotext.

(ANTENA I - TV-DEVA)
8,00 — 8,15 Știri locale (r); 9,30 — 10,15
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La Hunedoara DIVIZIA A
S-a încheiat

„Cupa Eurooet"
la popice

REZULTATELE ETAPEI: Steaua — FO 
Argeș 3—1; Oțelul Galați — Rapid 1—0; 
Jiul — Dinamo 2—5; FC Național — Univ. 
Craiova 3—2; CSM Reșița — Foresta Făl
ticeni 2—0; Ceahlăul P.N. — FCM Bacău 
1—0; „U“ Cluj — FC Chindia 1—1; Spor
tul Studențesc — Farul C-ța 4—0; Gloria 
Bistrița — Petrolul Ploiești 2—1.

CLASAMENTUL

Cel mai bun atac al
Corvinului este apărarea

4 I DIVIZIA C3
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Timp de G zile, la modernul com
plex sportiv de la Clubul sportiv 
Siderurgica, într-una dintre sălile 
de popice cel mai bine dotate din 
Europa, s-a desfășurat Cupa Eu
ropei la popice, la care au luat 
parte 12 ech pe la feminin și 15 
formații la masculin, din 15 țâri 
europene, dintre care amintim 
Austria. Ungaria, Iugoslavia, Ce
hia, Germania, Polonia ș.a. La or
ganizarea acestei prestigioase com
petiții internaționale și-au dat con
cursul Federația Română de Po
pice, SC Siderurgica SA Hunedoa
ra. Sindicatul Siderurgistul, un în
semnat număr de sponsori din Hu
nedoara și București.

După câteva zile de concurs, în 
care cele 6 piste ale modernei popi- 
cării au făcut față cu brio acura
teței tehnice a participanților, sa
tisfăcând cele mai raf nate și pre
tențioase cerințe, cât și posibilită
țile moderne de documentare și 
transmisii ale relatărilor de la com
petiție, inclusiv televiziune cu cir
cuit închis, au făcut posibile ca 
întrecerile să dea câștig celor mai 
buni sportivi.

LA FEMININ, primele patru lo
curi au fost ocupate de 1. BKV 
Eldre Sport Club (Ungaria); 2. Vo
ința Olimpia București (România); 
3. K.K. „Pionier" Subotica (Iugo
slavia); 4 K.K. Zabren na Mora
ve (Cehia;.

LA MASCULIN: 1. K.S.K. Grmo- 
si.a Zagreb (Croația); 2. Vollke- 
gelklub Eppelheim (Germania); 3. 
K.K. Konstruktor Maribor (Slove
nia;; 4. Asociația Sportivă Cimen- 
.tul Fieni (România).

După încheierea festivității în
trecerilor din Cupa Europei la po
pic e. am solie tat ospitalierei gaz
de a concursului, dlui Ion loni- 
chrntc, președintele CS Siderurgi
ca, o sinteză a aprecierilor oaspeți 
lot asupra condițiilor de desfășu
rare a acestei importante compe
tiții : „Toți participanții au apre
ciat înaltul nivel al condițiilor de 
concurs — pista, insta.ațile auto
mate de ridicat, ce au funcționat 
perfect, promptitudinea și sigu
ranța secretariatului tehnic, co
rectitudinea datelor tehnice și a 
clasamentelor". Asemenea păreri 
bune și foarte bune am reținut și 
în privința cazării și a meselor, a 
serviciilor oferite de translatori, de 
întregul personal angrenat în cele 
6 zile de concurs.

Deci, incă un examen trecut cu 
un calificativ excelent de către 
osDitalierele gazde hunedorene ca
re, cu siguranță, vor mai fi soli
citate să organizeze competiții in
ternaționale și în viitor.

1. Oțelul 12 10 1 1 30— 4 31
2. Steaua 11 8 2 1 28—13 26
3. Rapid 12 8 2 2 21— 8 26
4. FC Național 11 8 1 2 16— 8 25
5. FC Argeș 1? 7 2 3 18—14 23
6. CSM Reșița 12 7 1 4 18—16 22
7. Dinamo 12 7 0 5 26—20 21
8. U. Craiova 11 6 1 4 27—15 19
9. Gl. Bistrița 12 4 3 5 20—21 15

10. Ceahlăul P.N. 11 4 2 5 12—10 14
11. Sportul 12 4 1 7 17—18 13
12. Petrolul 12 4 1 7 16—17 13
13. Foresta 12 3 3 6 8—14 12
14. Farul C-ța 12 3 3 6 10—20 12
15. „U" Cluj 12 2 4 6 9—14 10
16. FCM Bacău 12 1 5 6 7—15 8
17. FC Chindia 12 1 4 7 10—29 7
18. Jiul Petr. 12 1 0 11 10—47 3

ETAPA VIITOARE: Foresta — FCM 
Bacău; Univ. Craiova — CSM Reșița; Ra
pid — FC Național; FC Argeș — Jiul; Di
namo — Oțelul; Sportul — Ceahlăul; Fa
rul — Gl. Bistrița; Petrolul — „U" Cluj; 
FC Chindia — Steaua.

Oțelul și-a întărit 
poziția de lider

REZULTATELE CONCURSULUI
1 DIN 19 OCTOMBRIE 1997 :

1 L Bari — Juventus 2
1 2. Brescia —• Vicenza 1
; 3. Florentina — Roma X
1 <• Milan — Leece 2

Parma — Bologna 1
Ancona —- Treviso X! 7. Foggia — Fidelis Andria 1

1 * Lucchesi- — Reggina 2
■ * Monza — Torino X
| 10. Ravenna — Cagliari X
1 ii. Reggiana — Genoa 2
; îl Salernitana — Pescara 1
1 13- Venezia — Verona 1
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Derby-ul etapei a 12-a dintre Oțelul — 
Rapid s-a încheiat cu victoria gălățenilor, 
după o partidă cu miză mare, fără să se 
ridice la un nivel spectacular deosebit. 
Rapidul s-a prezentat bine la acest meci, 
a avut și o bară, mingea a revenit la Pan- 
cu, singur în careu și acesta a trimis-o 
cu capul în brațele portarului. Șansa a 
fost însă de partea gazdelor, care au în
scris golul victoriei in ultimele secunde 
ale prelungirilor prin fundașul Pelin.

Cu două excepții. Jiul — Dinamo 2—5, 
„U" Cluj — FC Chindia 1—1, etapa a 
12-a a aparținut gazdelor. De remarcat vic
toria la scor realizată de Sportul Studen
țesc în dauna Farului Constanța și a di- 
namoviștilor la Petroșani, unde fotbaliștii 
de la Jiul se pare că nu mai cred nici ei 
intr-un miracol al revenirii, joacă cu gân
dul la Divizia B.

AZI, ÎN CUPA U.E.F.A. :

STEAUA — BASTIA
Astă seară, de la ora 20,30, pe stadio

nul din Ghencea, Steaua întâlnește echi
pa franceză Bastia, in prima manșă a tu
rului al doilea din Clipa UEFA. Meciul 
va fi arbitrat de o brigadă poloneză și 
este transmis la TVR 1.

REZULTATELE ETAPEI A 10-A i 
C.S.M. Paroșeni-Vulcan — Constructorul 
Huned. 3—1- Metalul Crișcior — Victo
ria ’90 Călan 1—2; Minerul Aninoasa — 
Casino Ilia 1—1; Minerul Livezeni — 
C.F.R. Marmosim Simeria 3—4; Mine
rul Teliuc — A.S.A. Aurul Brad 1—2 ; 
F.C. Dacia Orăștie — Min. Bârbăteni 
7—2; Retezatul Hațeg — Min. Ghclari 
0—2.

CLASAMENTUL
1. Dacia Orăștie 10 8 2 0 31—10 26
2. Aurul Brad 10 8 0 2 17— 9 24
3. C.S.M. Paroșcnî 10 6 2 2 29—12 20
4. Min. Ghelari 10 6 0 4 15— 8 18
5. C.F.R. Marmosim 10 5 2 3 13—12 17
6. Constr. Huned. 10 4 2 4 16—11 14
7. Metalul Crișcior 10 4 1 5 IC—18 13
8. Casino Iha 10 4 1 5 15—19 13
9. Victoria Călan 10 4 0 6 19—14 12

10. Min. Teiiuc 10 3 3 4 17—13 12
11. Min. Aninoasa 10 3 2 5 19—18 11
12. Min. Bărbătcni 10 2 3 5 15—24 9
13. Min. Livezeni 10 2 2 6 15—24 8
14. Retezatul Hațeg 10 1 0 9 10—55 3

ETAPA VIITOARE: Min. Ghelari — 
C.S.M. Paroșeni-Vulcan- Constr. Huned. 
— Metalul Crișcior: Victoria Călan — 
Min. Aninoasa; Casino Ilia — Min. Li
vezeni: C.F.R. Marmosim — Min. Teliucj 
Aurul Brad — Dacia Orăștie; Min. Bâr- 
băteni — Retezatul Hațeg.
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CORVINUL — 
INTER SIBIU 2—0

A sa cum ne așteptam, elevii lui 
Romică Gabor se află într-o fru
moasă creștere de formă, dovedi
tă și in meciul anterior, cu Poli. 
Timișoara. Și în partida de săm 
bătă, Corvinul a început bine, cu 
atacuri pe ambele flancuri spre 
poarta lui FI. Cotora, păstrându-și 
inițiativa in joc pe întreaga des
fășurare a partidei. Sâmbătă, echi
pa hunedoreanâ a dovedit siguran
ță în apărare, iar jucătorii de la 
mijloc șt din atac inspirație, ini
țiativă în declanșarea acțiunilor 
spre poarta adversă. Fazele au 
„curs" mereu și au surprins in re
petate rânduri apărarea sibienilor. 
In minutele 1, 7, 8 și 11, Procoro- 
die, Păcurar, Dinu, Sterean — ur
cat in atac — s-au aflat in situa
ții bune de a „perfora" poarta lui 
FI. Cotora. Ceea ce așteptau cei 
peste 2000 de spectatori fa început 
să revină publicul la stadion/, s-a 
produs în minutul 14: la un nou 
atac hunedorean, pe stânga, ba
lonul ajunge la Bordean, a- 
flat la 2 metri in fața ca
reului de 16 m și cu un șut pu
ternic plasat deschide scorul: 1—0. 
După alte două faze fierbinți crea
te de gazde, când Păcurar (min. 
18 r și Costăchescu (20) puteau ma
jora scorul in min. 32 Mihart de 
la oaspeți ratează cea mai mare 
ocazie a sibienilor, balonul plasat 
cu capul in stânga lui Ceclan este 
respins de portarul hunedorean in 
corner. Cu toate că in minutele 36 
și 40 Păcurar întârzie șutul in două 
ocazii foarte bune, repriza se ter
mină cu avantaj minim pentru 
hunedoreni.

Repriza a doua a fost tot a gaz
delor dar s-a inscris numai un 
gol. în min. 47, după o lovitură li
beră, executată bine de Cr. Stoica, 
de pe partea stângă, balonul ajun
ge la Sterean și cu o excelentă lo
vitură cu capul marchează un gol 
de toată frumusețea: 2—0. Deci, a 
lipsit de pe lista marcatorilor, sâm
bătă. unul dintre stâlpii apărării 
(Haidinerj. dar au fost ceilalți doi 
— Bordean și Sterean!

CORVINUL: Ceclan, Bordean,
Sterean Haidiner, Dinu, Procoro- 
die. Chezan, Bardac, Costăchescu 
(57 Neiconi), Păcurar (80 Chira), 
Stoica.

REZULTATELE ETAPEI A 11-A: 
A.S.A Tg Mureș — Electroputere 
1—0; Olimpia S.M. — F.C. Baia Ma
re 1—0; U.T.A. — Vega Deva 3—2; 
U.M. Timișoara — ARO C-lung 
1—1; C.F.R. Cluj — Minerul Mo- 
tru 1—2; Gloria Reșița — Dacia 
Pitești 0—2; Corvinul — Inter Si
biu 2—0; Poli. Timișoara — Gaz 
Metan 2—0: Apullum A.I. -— U- 
nirea Dej 4—1.

clasamentul
1. A.S.A. Tg. M. 11 7 1 3 19—12 22
2. Min. Motru 11 7 1 3 19—13 22
3. Olimpia 11 7 1 3 18—13 22
4. Gaz Metan 11 7 0 3 17—11 21
5. Dacia Pit. 11 6 1 4 16—15 19
6. Apullum 11 6 0 5 14—12 18
7. F.C. Baia M. 11 5 2 4 19—18 17
8. Unirea Dej 11 5 1 5 17—16 16
9. Corvinul 11 5 1 5 12—11 16

10. Poli. Timiș. 10 5 0 5 15—12 15
11. Gl. Reșița 11 5 0 6 13—17 15
12. ARO Ciung 11 4 2 5 13—13 11
13. U.M. Timiș. 11 4 2 5 16—21 14
14. Electro. 11 4 1 6 14—14 13
15. F.C. Inter 11 4 1 6 12—14 13
16. C.F.R. Cluj 10 3 1 5 8—14 10
17. Vega Deva 11 2 3 6 12—19 9
18. U T. Arad 11 2 2 7 12—21 8

ETAPA VIITOARE : Dacia — 
C.F.R Cluj; F.C Baia M. — U.T.A.; 
Vega Deva — Gloria Reșița; Elec- 
troputere — Olimpia; ÂRO — 
A.S.A. Tg. M. ; Inter — U.M. Tim.; 
Min Motru — Apullum; Gaz M. 
— Corvinul; Unirea Dej — Poli. 
Timișoara.

REZULTATELE ETAPEI a XH-a: Dro- 
beta Tr. Severin — Unirea Drăgășani 
2—1; Min. Certej — Șoimii Sibiu 3—0; 
Petr. Stoina — Parângul Lonea 4—3; Ter- 
mo Tr. Sev. — Arsenal Sadu 3—0: FO 
Vâlcea — Petr. Videle 1—1; Min. Lupeni
— Rulmentul Alexandria 3—0: Alprom 
Slatina — Min. Uricani 3—1: Petr. Țicleni
— Mine-Ral Rov. 1—1; Min. Berbești — 
Severnav Tr. Sev. 2—0; Min. Mătăsari — 
CFR Caransebeș 4—0.

CLASAMENTUL

1. Min. Berbești 12 8 0 4 31—17 24
2. Rulm. Alex. 12 7 3 2 26—12 24
3. Drobeta Tr.S. 12 7 3 2 18- 8 24
4. Petr. Stoina 12 7 0 5 25—21 21
5. Termo Tr. S. 12 6 2 4 17—15 20
6. Petr. Drăgășani 12 6 1 5 17—14 19
7. Min. Uricani 12 6 1 5 24—23 19
8. Min. Mătăs. 12 5 3 4 22—15 18
9. Petr. Videle 12 5 3 4 14—16 18

10. Mine-Ral 12 5 2 5 24—15 17
11. Min. Certej 12 5 1 6 18—17 16
12. Min. Lupeni 12 5 1 6 17—24 16
13. CFR Carans. 12 5 0 7 28—21 15
14. Parângul L. 12 5 0 7 18—30 15
15. Alprom SI. 12 5 0 7 10—34 15
16. Petr. Țicleni 12 4 2 6 15—20 14
17. Șoimii Sibiu 12 4 1 7 13—21 13
18. Arsenal S. 12 4 1 7 12—21 13
19. FC Vâlcea 12 3 3 6 16—18 12
20. Severnav 12 3 3 6 11—14 12

ETAPA A XIII-A: CFR Caransebeș — 
Drobeta; Dacia Un. — Min. Certej: Șoi
mii — Petrolul S.; Parângul — Termo; 
Arsenal — FC Vâlcea; Petrolul V. — Min. 
L.; Minerul U. — Petrolul Ț.: Roșia — 
Minerul B.. Severnav — Minerul Bț.’; Rul
mentul — Alprom .

Minerul Certej- 

Șoimii Sibiu 3-0
Meci greu pentru gazde, terminat până 

la urmă cu o victorie prețioasă ce s-a 
conturat foarte greu, scorul final fiind rea
lizat spre sfârșitul reprizei a I'-a. E drept 
că oaspeții s-au prezentat foarte bine la 
Certej, începutul le-a fost favorabil, ata
când de la primul fluier al arbitrului 
Claudiu Trtpa, prin „săgețile" Huzoiaca 
(component al naționalei de iuniori) și Ta
ra. „Semnalul" periculoșilor înaintași din 
Sibiu l-a dat chiar în primul minut de 
joc Huzoiaca scăpat sinaur si qreu oprit 
de Bozqa. Gazdele, treptat, au inițiat in
cursiuni spre poarta lui Pampca. numai 
după minutul 8. când Ohâi aduce oare
cum la realitate coechipierii, salvând un 
gol ca și marcat de Tara. Drept urmare, 
în minutul 11, portarul sibienilor scoate 
cu greu mingea trimisă de Pisoiu spre 
spațiul porții, ca st balonul evrmdiat de 
Cristi Ciobanu in mm 13 dintr-o lovitură 
liberă și în min 22 când Pisoiu ratează 
doar de la câțiva metri de poartă. In min. 
24 e rândul lui Drannea să ferească poar
ta lui Groza de gol pentru ca un minut 
mai târziu, la un „unu-doi“ dintre Huzoia
ca și Tara, ultimul să rateze intercepția 
în interiorul careului de 16 m al gazdelor.

După numai 2 minute de la începerea 
reprize} a ll-a. Stroia urcă in atac și la o 
lovitură de colț înscrie prinlr-c măiastră 
lovitură cu capul, făcând inutilă interven
ția portarului 1—0 După o incredibilă 
ratare a lui Dragnea. în mm. 62 singur 
in careu în fața portarului nu trage la 
poartă, pasează aiurea, lateral1 In min. 
65 Stroia dă din nou măsura valorii sale, 
a atașamentului fată de echipă, salvând 
o ocazie rarisimă a oaspeților, după ce 
Groza a respins cu greu un balon, Huzoia
ca a șutat spre poarta goală și Stroia a 
respins mingea cu capul' Gazdele încep 
să creadă mai mult in victorie și în min. 
77 Dragnea șuteazâ de la 16 m și înscrie, 
2—0. De la acest scor, până și Borșa și 
Preda devm mai activi, apropiindu-se de 
evoluțiile lor anterioare de nerecunoscut 
în acest meci' Bozga f’xeaz" scorul in min. 
81 când șutează de la 34 35 metri lateral
in vinciul porții 3—0. O victorie meritată 
a Minerului

Pagină realizată de 
SABIN CFRBU
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Economia debusolată Două brevete
In ciuda promisiunilor 

făcute de către actualii gu
vernanți în legătură cu re
lansarea economiei și cu 
îmbunătățirea condițiilor 
de viață ale populației, cu 
„slăbirea" curelei și arăta
rea luminii de la capătul tu
nelului, iată că cifrele ca
re reflectă evoluția econo- 
mico-socială a României în 
acest an vin să indice o cu 
totul altă situație. într-o 
economie total debusolată, 
căderea liberă este una din 
caracteristicile ei esențiale. 
Că așa stau lucrurile ne-o 
dovedește, în primul rând, 
faptul că producția indus
trială a scăzut drastic, ni
velul realizat în luna au
gust a acestui an reprezen
tând mai puțin de 65 la 
sută din cel înregistrat în 
luna noiembrie a anului
1996.

Cele mai alarmante că
deri ale producției la nive
lul întregii economii a ță
rii se regăsesc (în august
1997. față de aceeași lună 
a anului trecut) în industria 
extractivă, unde se înre
gistrează un minus de pes
te 28 la sută, la bunuri de 
consum — carne (30 la su
tă), tricotaje (37 la sută), 
tractoare (27 Ia sută), uti
laje pentru agricultură- (53 
la -sută), mașini-unelte (34 
la sută), mecanică fină (41 
la sută). Reduceri asemă
nătoare există și în alte 
sectoare ale economiei.

Serioase semne de între
bare se ridică și în privin
ța formării unor aprecia
bile stocuri de produse fi
nite, a căror creștere indi
că lipsa pieței de desface
re, pe de o parte, și scă
derea drastică a puterii de 
cumpărare a populației, pe 

□ □ari

de altă parte. Cele mal 
mari stocuri de produse, 
-care depășesc de 1,3—4 ori 
nivelul producției unei 
luni, e-xistă la țesături, în
călțăminte, cherestea, în
grășăminte. rulmenți, auto
turisme de teren, auto
camioane — să nomi
nalizăm doar o parte din
tre produsele ce îngroașă 
stocurile și țin blocate de
pozitele firmelor producă
toare în căutarea unor po
tențiali beneficiari.

Nici agricultura nu cu
noaște o situație mai bu
nă, semnale deosebite de 
alarmă trebuind să fie tra
se în privința stării actua
le a zootehniei. Compara
tiv cu perioada corespunză
toare a anului trecut, e- 
fectivele de animale au fost 
reduse cu mai mult de 
185 000 bovine. 650 000 por
cine și 800 000 ovine, ceea 
ce influențează negativ și 
posibilitățile de asigurare 
a unei alimentații echili
brate cu produse agroali- 
mentare a consumatorilor, 
care să fie în același timp 
accesibile și sub aspectul 
prețurilor practicate. O scă
dere deloc neglijabilă au 
marcat și transporturile, 
volumul mărfurilor trans
portate reducându-se cu 
20 la sută.

în strânsă legătură cu 
căderea economică se gă
sește și balanța comercială. 
Față de deficitul «ic aproa- 
de 1400 milioane dolari 
prognozat pentru întregul 
an 1997. aproape că s-a a- 
tins în perioada ce-a trecut 
până acum. Pe o linie des
cendentă se înscriu și re
zultatele la lucrările de 
investiții.

•ZLJ!’

în privința indicelui pre
țurilor de consum, este de 
consemnat faptul că în lu
na august a.c., aceasta a 
fost de 209,8 la sută, față I 
de luna decembrie a anu- j 
lui 1996. iar indicele tari- ' 
felor serviciilor a fost de 
237 la sută.

Referitor la puterea_ de 
cumpărare, cum se arată în 
buletinul Comisiei Națio
nale de Statistică, s-a înre
gistrat o scădere cu circa 1 
40 la sută, cu toate că, pen- I 
tru a da o imagine de op
timism și de încredere în 
politica guvernanților, s-a 
promis că până la sfârșitul 
acestui an există șansa de 
a se atinge nivelul din lu
na ianuarie a.c. Mai este 
puțină vreme până la ex- j 
pirarea termenului sca
dent, iar semnele de relan
sare a economiei noastre 
total debusolate sunt, deo
camdată, insesizabile, da
tele statistice relevând cu 
pregnanță o asemenea sta- i 
re de fapt. ;

NICOL AE TÎRCOB I

Pe traseul căii ferate Sarmizegetusa — Zeica ni se află staționate de 
ani și ani zeci de vagoane ce se distrug lent și sigur din cauza ploilor și a al
tor agenți poluanți. Foto ANTON SOCACI

Poate că niciodată nu a 
fost mai acută nevoia de 
inovații, ca acum, când 
România accede spre in
tegrarea economică în U- 
niunea Europeană. La SC 
Siderurgica SA, prin tradi
ție, există numeroși oa
meni care, uneori prea dis
cret, concep invenții și ino
vații care, dacă vor deve
ni programe finanțate ju
dicios, prin curaj și inevi
tabilul factor de risc, ar 
aduce mari beneficii meta
lurgiei.

Pentru cei care cred, doar 
banii și deschiderea luci
dă a manageriatului. spre 
concretizarea acestor idei, 
a venit timpui soluționării. 
Iată, spre exemplu, două 
din brevetele care stau în 
atenția societății hunedore
ne. Brevetul nr. 110 890. a- 
parține unui colectiv con
dus de GheOrghe Deda și 
se numește „Echipament 
pentru reglarea electrozilor 
la cuptoarele electrice cu 
arc".

Invenția se referă la un 
echipament pentru regla

hunedorene
rea electrozilor la cuptoa
rele cu arc, având instala
ție hidraulică de acționare, 
în scopul reglării puterii 
arcului, în special pentru 
topirea metalelor. El asi
gură funcționarea cuptoru
lui cu putere maximă ad
misibilă, fără pericolul de
conectărilor frecvente.

Avantaje: instalația per
mite încărcarea maximă a 
transformatorului fără de
conectări cauzate de do
meniul de încărcare în ve
cinătatea limitelor de pro
tecție. reglare. El crește 
randamentul global al cup
torului. se reduce consu
mul specific de energie e- 
lectrică.

Timpul de topire scade, 
ca și consumul specific de 
electrozi de grafit. Nu ne
cesită presiune de coman
dă separată și permite un 
reglaj comod, de nul hi
draulic.

A] doilea brevet, cu nr. 
106 125, se numește „Insta
lație de obținere a unor 
produse ceramice din zgu
ra lichidă".

Aparținând: inventatori

lor sing. Dupceanu N., ing. 
Kain Mircea, sing. Gruia 
Ștefan și ing. Popoiu 
Ghcorghe, acest brevet a 
iscat un mare interes, în 
ideea revalorificării rezi
duurilor de la turnare și, 
personal, cred că trebuie 
să apreciem și enormul a- 
vantaj ecologic, motivația 
aceasta nefiind prinsă în 
argumentarea avantajelor, 
de către inventatori.

Instalația este prevăzută 
cu patru orificii calibrate 
care alimentează cu zgură 
lichidă, de la oala de tur
nare, două transportoare 
continue cu lanț.

Transportoarele cuprind 
fiecare câte două rânduri 
de matrițe ale căror bor
duri laterale de ghidare 
mențin topitura de zgură. 
Un poanson răcit cu apă, 
rotativ, pătrunde între bor - 
durile de ghidare laterals 
aferente matrițelor, deter
minând compactarea și ca- 
librarea pe înălțime a pro
dusului ceramic format prin 
presare. Turnarea este con
tinuă, climinându-se cea 
manuală. Se elimină și fe-
nomenul de tasare prin 
supunerea produselor unui 
tratament termic în ma
trițe. Prin folosirea tam
burului de presare a topi- 
turii, sc realizează produ
se cu o grosime constantă.

Vom reveni și cu alte 
remarcabile exemple din 
„seifurile" inteligenței hu
nedorene. tot atâtea premi
se palpabile pentru reteh- 
nologizarea în programul 
fierbinte al actualului ma
nagerial. „ași" pe care și 
dl ing., Gheorghe Pogea se 
bizuie pentru relansarea 
SC Siderurgica SA, așa 
cum tradiția și inteligen 
hunedoreană o garantează

EUGEN EVU

„Monopolul Romtelecom va mai dura 
până în anul 2003“

REP.: Die director, se 
poate spune că în prezent 
fosta regie de telecomuni
cații nu mai există. S-a 
născut din ea Societatea 
Națională do Telecomunica
ții „Romtelecom". Ce în
seamnă acest lucru pentru 
consumatorul de telefonie 
din România?

O.M.: Ca prim efect, 
transformarea regiei în so
cietate comercială nu va 
face decât sâ pună în drep
turi conceptul de profit în 
telecomunicațiile românești. 
Ca rezultat ultim al acti
vității noii societăți națio
nale va fi urmărit natural 
beneficiul, iar raportul po
zitiv dintre venituri și chel
tuieli va trebui să devină 
emblema unei activități 
cui at rentabile.

REP.: Din situația econo
mică a fostei regii reiese 
că veniturile obținute se 
găsesc tot sub cheltuieli, 
deși eursu! acestui an 
iarifelc aplicate de ROM

2— ___

TELECOM au cunoscut 
două majorări notabile. Va 
însemna aducerea activită
ții societății naționale în 
zona rentabilității o explo
zie a tarifelor practicate 
pentru prestațiile de te
lefonie oferite?

O.M.: Problema trecerii 
pragului spre rentabilitate 
trebuie abordată atât prin 
prisma majorării tarifelor, 
cât și prin cea a reduce
rilor la nivelul cheltuieli
lor. în ceea ce privește ta
rifele, se va stabili proba
bil o bază de calcul după o 
formulă care urmărește la 
intern nivelul inflației, iar 
la extern paritatea leu-do- 
lar. Vor exista corecții 
mult mai dese ale tarife
lor, probabil trimestriale 
Important de reținut este 
însă faptul că nu va exis
ta un salt brusc al nivelu
lui tarifelor, ci se va apli
ca o tactică a pașilor mă
runți pentru a nu se crea 
convulsii în rândul clien-

ților firmei. Desigur, deten
ta creșterii tarifelor va fi 
mult inhibată dacă vom 
reuși să ne reducem cores
punzător cheltuielile.

REP.: înseamnă această 
reducere a cheltuielilor o 

Dialog cu dl ing. IOAN OVIDIU MUNTEAN, 
director general al Direcției de Telecomunicații 

Hunedoara

diminuare pe măsură a fon
durilor consumate cu mun
ca vie? Vor fi disponibili
zări spectaculoase la Rom
telecom?

O.M.: în prezent în Rom
telecom lucrează cca. 53 000 
de oameni. S-au făcut e- 
valuări care prezentau o 
cotă a disponibilizărilor de 
30 de procente ca urmare 
a restructurării regiei. în 
țările cu telefonie dezvol
tată la 1000 de linii tele
fonice sunt repartizați cca

10 lucrători. Nevrând să 
pară ca o sentință, adaug 
că la noi, care avem o ra
tă de acoperire telefonică 
de doar 14 procente, pen
tru același număr de linii 
sunt arondați 20 de lucră

tori. Din semnalele exis
tente politica de personal 
va merge pe cât posibil, 
pe disponibilizări naturale. 
Prin contractul colectiv de 
muncă se stipulează că, 
funcție de vechime, cei dis- 
ponibilizați vor primi în
tre 6 și 12 salarii, bani din 
resursele ROMTELECOM. 
Există un segment impor
tant din rândul actualilor 
salariați care îndeplinește 
condițiile pensionării la ce
rere.

REP.: Ce credeți că va 
deveni actuala Societate 
Națională de Telecomuni
cații în perspectiva anilor 
viitori?

O.M.: în prezent, o firmă 
de consultanță americană 

lucrează la evaluarea patri
moniului actualei societăți 
naționale. De fapt, societa
tea este analizată complex 
din punct de vedere al for
ței comerciale, cuantificân- 
du-i-se adevărata valoare 
de piață. Acest pas îl pre
întâmpină pe următorul în 
care 30 la sută din acțiu
nile societății vor fi scoase 
la licitație internațională 
în vederea adjudecării lor 
de investitori puternici. Se 
apreciază că un preț co
rect pentru acest pachet 
de acțiuni poate ajunge 
până la 2 miliarde de do
lari, 60 la sută din acești 
bani urmând să intre în 
fondul de dezvoltare a so
cietății. Se anunță ca par- 
ticipanți forte la această 

licitație ”-'tish Telecom, 
Frar - Ti in, STET Ita
lia și Deutsch Telecom.

REP.: Când este preconi
zată această licitație?

O.M.: La finele lunii 
martie anul viitor, dar du
pă părerea mea licitația nu 
va avea loc mai repede de 
luna iunie 1998.

REP.: Regie sau societa
te națională, monopolul 
ROMTELECOM in teleco
municațiile românești se 
păstrează încă. Când va fi 
liberalizată această piață 
în România?

O.M.: Monopolul Rom
telecom și funcționarea Iul 
ca sistem de telecomunicații 
unitar vor dura până în a- 
nul 2003. Atunci se va li
beraliza piața serviciilor de 
acest gen putându-se obți
ne licență pentru presta
rea de servicii în telefonie, 
la fel ca pentru oricare alt 
serviciu.

A. SALAGEAN
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Consilierii—în raport cu executivul
Bacalaureatul — o 

treabă de compromis
Deși obosiți de cele a- 

proape patru ore dense, 
cât a durat ședința de 
marți, 14 octombrie a.c., 
a Consiliului local Deva,' 
în care s-au dezbătut nu 
mai puțin de opt puncte, 
in probleme importante 
din sfera economică, so
cială și comercială a mu
nicipiului, trei consilieri 
au avut amabilitatea să 
răspundă, în exclusivitate 
pentru ziarul nostru, la 
următoarele două între
bări :

1. Ce credeți că ar tre
bui îmbunătățit în primul 
rând în stilul de lunru al 
consiliului ?

2. Cum apreciați rapor
tul consilieri-executiv ?

GIIEORGIIE BOGDAN, 
consilier P.N.Ț.C.D. ;

1. între consilieri apar, 
așa cum este firesc, deo
sebiri de vederi, de 
păreri. Funcție de 
complexitatea temelor pu
se în dezbatere, de pre
gătirea referatelor în co

misii și de rigurozitatea 
studierii acestora de către 
consilieri. Nu vreau să su
păr pe nimeni, dar în ge
neral ședințele pe comisii 
sunt destul de slab pre
gătite de către reprezen
tanții executivului, în sen- 

‘ sul că ordinea de zi se a- 
nunță în pripă și nu mai 
este suficient' timp de stu
diu și analiză. Noj am ce

rut să fim anunțați de 
data și tematica acestor 
ședințe cu 8—10 zile îna
inte de ținerea lor. Nu se 
întâmplă așa. Deci, unii 
venim de multe ori nepre
gătiți la aceste ședințe. 
Astea ar fi principalele 
lucruri care ar trebui și 
ar putea fi îmbunătățite.

2. Personal, atât cu pri
marul și cu viceprimarii, 
dar și cu funcționarii Pri
măriei am relații foarte 
bune. în ideea rezolvării 
tuturor problemelor pe ca
re le ridică locuitorii, ni 
le supune atenției execu
tivul Primăriei. Ne con
sultăm în toate situațiile 
care apar și, în general, 
am ajuns la înțelegere și 
soluții pozitive. Sigur - că 
și între consilieri și exe
cutiv apar disfuncții. ne
înțelegeri. controverse, dar 
în final votul decide.

GIIEORGIIE NIȚESCU, 
consilier P.S. :

1. Este într-adevăr ne
voie de perfecționarea ac
tivității consiliului, a fie
cărui consilier. Dar pen
tru ca ședințele, atât pe 
comisii, cât și în plen să 
se desfășoare operativ și 
eficient, să eliminăm pe 
cât putem timpii irosiți în 
dezbateri sterile, este ne
voie de pregătirea rigu
roasă a acestora, sarcină 
care revine personalului 
primăriei, serviciilor func

ționale de aici. Și vreau 
să remarc că nu întot
deauna calitatea materia
lelor pe care aceștia le 
pregătesc este corespunză
toare. Cuprind inexacti
tăți. nu sunt argumenta
te solid, au erori de date, 
cifre, denumiri. Iar în al 
doilea rând, trebuie ca 
materialele întocmite să 
fie prezentate din timp 
pentru a Ie studia atent, 
în profunzime, deoarece 
toți consilierii au servicii, 
au probleme multiple la 
locurile lor de muncă și 
e greu să te pregătești de 
ședință de pe o zi pe alta. 
Din păcate, la aceste șe
dințe pe comisii primarul 
nu a participat niciodată, 
viceprimarii vin destul de 
rar și nicj alți specialiști 
din primărie nu sunt pre- 
zenți pentru a da detalii
le tehnice sau de specia
litate necesare. S-ar ușu
ra și s-ar scurta mult 
timpul de dezbatere în 
plen, dacă dânșii ar veni 
și ar elucida o serie de 
probleme la comisii.

2. Cred că am răspuns la 
întrebare. Relațiile consi
lierilor cu executivul ar 
fi mai bune, dacă dânșii 
ar ține mai mult legătura 
cu noi, ne-ar informa o- 
perativ despre o serie de 
lucruri care urmează a fi 
dezbătute.

DAN MAGHERU, consi

lier P.N.L. :
1. Informarea consilie- | 

rilor poate fi îmbunătăți 
tă, de la executiv spre 
noi și prin unii funcțio
nari de specialitate din 
primărie. Că sunt destui, 
în toate domeniile. Pen
tru a integra viziunea de 
specialitate cu viziunea 
noastră politică. Oricum, 
în activitatea consilieri
lor, în raporturile dintre 
noi s-au făcut pași impor
tanți în bine. Se discută 
mai direct, măi la obiect, 
ne asortăm de cele mai 
multe ori părerile, hotă
rârile. Dar atunci când 
respectăm legile. intere- i 
sele motivate ale cetățeni- I 
lor. orice inadvertență dis- ; 
pare.

2.1 Și eu sunt de părere 
că relațiile între consi
lieri și executiv pot fi mai 
bune dacă dialogul nostru 
ar fi mai strâns, mai de
gajat, mai sincer. întru
cât consilierii sunt aleși 
de locuitori, trebuie să le 
slujească interesele. Iar 
executivul nu are altă mi
siune decât tot pe aceas
ta, întrucât și primarul și 
viceprimarii sunt de ase
menea aleși de cetățeni. 
Dacă nu procedăm așa, lo
cuitorii își pierd încrede
rea. gradul lor de adresa
bilitate spre noi scade. Și 
asta n-o dorim.

DUMITRU GHEONEA

I

încă e proaspătă în me
morie imaginea liceenilor 
icșiți în stradă ca să pro
testeze împotriva proiec
tatului bacalaureat la mai 
multe obiecte (decât până 
acum), cu susținerea tu
turor probelor orale în- 
tr-o singură zi. Profesorii, 
în marea lor majoritate, 
au fost de partea elevilor, 
apreciind că se putea a- 
nunța în luna octombrie 
o astfel de schimbare, e- 
ventual elevilor dintr-a 
XI-a nu celor din anii 
terminali.

Până la urmă, conflictul 
s-a încheiat în favoarea 
elevilor, pierzând minis
trul Petrescu. Dar nu s*ar 
putea spune că toate lu
crurile legate de acest e- 
xamen sunt foarte clare 
pentru elevi. După cum 
nu sunt nici pentru pro
fesori. mulți considerând 
acest examen o treabă de 
compromis și din alte 
motive.

Dl loan Vălean, direc
torul Grupului Școlar A- 
gricol Geoagiu, crede că 
„un bacalaureat se poate 
organiza ca un examen 
de calitate când există 
fonduri consistente pen
tru el. Or, câtă vreme ca
drele didactice trebuie 
să se deplaseze fără diur
nă, recurgându-se Ia tet 
felul de artificii (sunt 
considerate în concediu), 
nu li se asigură masă, ca
zare și transport, cum 
poate fi o comisie serioa
să ? Din primul moment 
intră într-un con de um
bră. Se așteaptă exigență 

din partea cui și pusă în 
seama cui ? De la minister 
la inspectorat sau de aici 
la dascăli ? Și școlile s-o 
pună în cârca elevilor și 
părinților ? Colectivul nos
tru de cadre didactice, cu
noscând toate acestea, a 
explicat elevilor greută
țile ce nu se datoresc lor, 
părinților sau nouă ci sis
temului de învățământ îm
bâcsit și i-a asigurat că 
vom face tot ce putem ca 
să trecem cu bine și ho- 
pul ăsta". Așa se explică 
faptul că elevii din Geoa
giu n-au fost printre pro
testatari.

Bine ar fi însă dacă 
s-ar trece la o aerisire 
reală a sistemului de în
vățământ. S-ar putea în
cepe cu programele șco
lare vechi, unele nereedi
tate de 5—fi—10 ani. Ar 
mai trebui ca cei ce se 
ocupă de soarta învăță
mântului românesc să se 
sesizeze că nu*i normal 
ca elevi de clasa a V-a 
să aibă cursuri până la 
ora 15,00. în școlile unde 
învață în mai multe serii 
ajungându-se ca fiecărei 
materii să i se acorde 30 
de minute în loc de 50. ca 
de obicei. Se vorbește de 
axarea învățământului pe 
latura sa formativă. dan 
îi sufocăm pe elevi cu in
formații. Ca să nu mai 
vorbim de gradul de di
ficultate tot mai ridicat, 
de viciile de redactare ale 
unor manuale.

VIORICA ROMAN

Valea Jiului în atenția P.A.R.
Nu cu multă vreme in 

urmă. în cadrul unei con
ferințe de presă inițiată 
de Partidul Alternativa 
României, ziariștilor le-au 
fost puse la dispoziție o 
seamă de documente cu 
privire la concepția parti
dului față de unele pro
bleme de interes național, 
între acestea, de mare ac
tualitate ni s*a părut cea 
care se numește „Un vii
tor pentru Valea Jiului". 
De fapt, este un program 
de relansare socială și eco
nomică propus de respec
tivul partid Acest pro

[5 Viata Pol iticâ y
gram a fost întocmit in 
urma concluziilor echipei 
de 16 specialiști ai PAR. 
care s-a deplasat în Valea 
Jiului. El cuprinde 9 ca
pitole: asistență socială, 
educație, administrație lo
cală, comunicații, rețeaua 
rutieră, agricultură, pro
tecția mediului și finanțe.

întrucât spațiul nostru 
tipografic este foarte re
strâns în raport cu am
ploarea acestui program, 
vom încerca să sintetizăm 
câteva elemente care-1 
definesc.

In viziunea PAR, pro 
blema globală a Văii Jiu
lui poate fi rezolvată nu
mai cu o foarte puterni
că voință politică a tutu
ror partenerilor din alian
ța aflată la guvernare, 

care să-și depășească toa
te interesele personale și 
de partid. O îmbunătățire 
reală a calității vieții lo
cuitorilor acestei zone poa
te fi doar rezultatul unui 
demers de dimensiuni na
ționale, care să fie inițiat 
și promovat de instituția 
președinției.

în prezent, evaluările 
specialiștilor PAR scot în 
evidență mari disfuncțio- 
nalități, inclusiv la nivel 
decizional, amplificate de 
incoerența programelor e~ 
laborate de diferitele in
stituții ale statului. Pro

blemele din Vilea Jiulm 
se vor rezolva p1 intr-o 
descentralizare reală prin 
care rolul sta.ului să fie 
preluat treptat de către 
comunitatea locală. Se re
marcă faptul că în mo
mentul de față societatea 
civilă este slab reprezen
tată, de aici Și lipsa de 
competență și responsabi
litate a unora dintre re
prezentanții administra
ției.

în ceea ce privește re
structurarea sectorului mi
nier, PAR susține strate
gia adoptată de comisia 
națională tripartită pa
tronat — guvern — sin
dicate. Acest lucru întru
cât duce la scăderea trep
tată a subvențiilor și e- 
fectivelor forței de mun

că,' pune în valoare prin 
licitație zăcămintele de
clarate nerentabile și cre
ează societăți comerciale 
viabile.

Soluțiile pe care PAR 
le propune pentru restruc
turarea sectorului minier 
sunt pe termen scurt, me
diu și lung.

Pe termen scurt, se a- 
preciază că trebuie încu
rajată privatizarea și atra
gerea investițiilor prin- 
tr-o politică fiscală activă, 
acordarea de credite pre
ferențiale și sprijinirea 
dezvoltării întreprinderi
lor mici și mijlocii.

Datorită potențialului în • 
dezvoltarea sectorului creș
terii animalelor în zonă 
— pe termen mediu' se 
preconizează înființarea 
unor societăți comerciale 
integrate agroindustriale. 
Construcția de locuințe 
sau de obiective indus
triale poate crea apoi alte 
locuri de muncă.

Dezvoltarea turismului 
și agroturismului sunt vă
zute ca obiective pe ter
men lung de către PAR.

Se precizează că prin
cipiile care trebuie să 
stea la baza investițiilor 
în toate aceste etape tre
buie să fie: eficaci
tatea, rentabilitatea, crea
rea unei zone agrico
le și industriale diversi
ficate, în scopul ridicării 
calității vieții locuitorilor 
din Valea Jiului.

VALENTIN NEAGU

Somnolența Ce cupri nsese totul in jur, într-o zi cețoasă de toamna, pă
rea să-| fi molipsit și pe leul de piatră ce străjuiește Sanatoriul T.B.C. Geoa
giu. Foto ANTON SOCACI

• a. • a. • •

Rata șomajului în creștere
Aplicarea Ordonanțelor 

Guvernului 9 și 22 a dus 
la o creștere substanțială 
a șomajului în județul 
Hunedoara Potrivit da
telor furnizate de către 
dl Eugen Maniac, direc
tor general adjunct la 
D.G.M.P.S. Hunedoara, pâ
nă la apariția celor două 
ordonanțe, rata șomajului 
oscila în jurul a 7 la sută, 
adică undeva sub 20 000 
de șomeri. La jumătatea 
lunii octombrie, numărul 

șomerilor a atins cifra de 
31 953 de persoane, cu o 
rată a șomajului de 12,1 
la sută.

Numărul de față nu in
clude pe toți acei care au 
„pierdut locul de muncă" 
in baza Ordonanțelor 9 și 
22. Până Ia apariția celor 
două acte normative, spre 
exemplu, în Petroșani ra
ta șomajului oscila între 
2—3 procente, iar după a- 
plicarea acestora a atins 

14,5 la sută, cu șanse de 
creștere de la o zi la alta.

De asemenea potrivit 
informațiilor aceluiași in
terlocutor. in curând. în 
județul Hunedoara se va 
înregistra o cifră deloo 
nesemnificativă de șomeri 
de Ja apariția legii adică 
200 000 de persoane Căro
ra li s-a consemnat în car
tea de mim ă statutul de 
șomer.

CORNEL l’OENAR
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Aducem la cunoștința salariaților, conducători
lor. agenților economici din sectorul privat și de 
stat, că în săptămâna 20—26 octombrie 1997, se des
fășoară Săptămâna europeană a securității și sănă
tății în muncă.

Pentru a marca. în județul nostru, această ac
țiune specifică de promovare a importanței securi
tății și sănătății în muncă. Inspectoratul de Stat Te
ritorial pentru Protecța Muncii Hunedoara-Deva or
ganizează câteva acțiuni, după cum urmează :

■ în zilele de 23.10.1997, la Călan și 24.10. 
1997, la Hunedoara, se organizează Ziua uși
lor deschise. în aceste zile, se va permite ac
cesul liber (între orele 9—14), Ia birourile de 
protecția muncii din S. C. „Sidermet" S. A. 
Călan, respectiv S.C. „Siderurgica" S.A. Hune
doara, pentru obținerea oricăror informații 
despre securitate și sănătate în muncă. Din 
partea ISTPM Hunedoara-Deva, va oferi rela
ții dl ing. Puiu Dișa ;

■ în zilele de 21.10.1997. Ia Chimica Orăș- 
tie, 22.10.1997, Ia S.C. Cetate Deva, 23.10.1997, 
la RAIL Hunedoara și 2410.1997, la S.C. Ca- 
sial Deva, se vor desfășura Acliuni de conți ol 
model pentru comitetele de securitate și să
nătate în muncă, sub directa îndrumare a in
spectorilor: ing. Viorel Coadă, ing. Miron Căta, 
ing. Nicolae Șuteu și ing. Alexandru Radu. 
Aceste acțiuni se vor desfășura cu începere de 
la ora 11.

îi invităm pe această cale pe producăturii de e- 
chipamente de protecție și de lucru să organizeze 
la sediile unităților menționate, în zilele și la orele 
precizate, mici expoziții de prezentare, bazându-ne 
pe înțelegerea și pe interesul pe care credem că 
au managerii acestor societăți comerciale.

îl

Ing. ALEXANDRU RADU, 
inspector șef al ISTPM Hunedoara

Petre Roman si PartidulI

Reprezentanții 
participante la 
anuală a grupului 
româno-german : 
cutat, la sfâi șitul 
mânii trecute, despre mo
dalitățile de sprijinire a 
întreprinderilor mici ți 
mijlocii.

între cele șapte puncte 
ale agendei reuniunii a 
reținut atenția proiectul 
de dezvoltare în cadrul 
băncii de import-export a 
României — Eximbank, a 
activității de creditare 
pentru investiții pe ter
men mediu și lung între 
5—10 ani, proiect realizat 
cu asistența băncii germa
ne de specialitate Kfw. 
Potrivit programului, a- 
cest departament de dez
voltare din cadrul Exim
bank, care se va adresa 
cu precădere întreprin
derilor mici și mijlocii, 
va deveni operațional în

băncilor 
sesiunea 

i bancar 
au dis- 

1 săptă-

creditarea 
deruleze 

bănci-

Democrat au lansat ofensiva

I „în anul 2000, social-de- 
tnocrația va trebui să fie 
principala forță politică în 
societatea românească", a 
sdus Petre Roman în șe
dința Consiliului Național 
de Coordonare al PD și a 
repetat în conferința de 
presă care a urmat reuniu
nii. Acest mesaj a făcut ca 
discutarea „cazului Seve
rin", atât de așteptată î- 
naintea ședinței de sâmbă
tă. să ajungă la capitolul 
„diverse".

Criticat îndeosebi pen
tru dorința sa de a apro
pia prea mult partidul de 
CDR și chiar de Palatul 
Cotroceni, Severin a sfâr
șit prin a-și păstra postul 
de vicepreședinte. Petre 
Roman a afirmat, după șe- 

' dința, că menținerea lui 
Severin nu înseamnă alt
ceva decât spulberarea ori
căror speculații privind o 
eventuală sciziune a parti
dului. „Prestația politică a 
lui Adrian Severin trebuie 
folosită; el trebuie să ră
mână în cadrul partidului", 
a spus Roman, în timp ce 
ministrul de Externe i-a 
râsouns președintelui par
tidului că îl iubește „nu ca 
m.erea și zahărul", precum 
ceilalți liderj ai PD, ci „ca 
sarea-n bucate".

Asa s-a pus capăt „cazu
lui Severin" și așa și-a des
chis Petre Roman drum 
liber către coagularea for
țelor social-democrate, în 
perspectiva momentului 
2000. Roman a afirmat că, 
„deocamdată", social-de- 
mocrația românească se re
găsește în PD și PSDR — 
componentele USD. Ceea ce 
nu exclude, pe viitor, cola
borarea cu alte forțe de
clarate social-democrate, 
dispuse, evident, să accep
te supremația lui Petre 
Roman.

La debutul „ofensivei 
2000“, Partidul Democrat a 
pregătit un mesaj reformist 
și critic la adresa partene
rilor de coaliție. Roman 
și-a declarat public nemul
țumirea față de mersul re
formei economice. El a spus 
că au fost, într-adevăr, re
duse pierderile din econo
mie, dar lipsesc politicile 
financiare și de credit, po
liticile sectoriale în dome
niul economic și măsurile 
coerente în domeniile edu
cației și ocrotirii sănătății, 
întâmplător sau nu, a sub
liniat Roman, răspunderea 
principală în aceste sec
toare revine reprezentanți
lor PNȚCD.

Traian Bâsescu, autorul 
raportului privind activita
tea ministerială, i-a criti
cat dur pe țărăniști, pentru 
că pierd prea mult timp și 
prea multă energie în do
menii care nu țin de refor- , 
ma economică, socotită 
drept obiectivul numărul 
unu al actualei guvernări. 
Roman a cerut o dezbate
re urgentă, în cadrul coa
liției, a stadiului reformei 
și, mai ales, a priorităților 
pentru viitor, lăsând să se 
înțeleagă că, dacă PD ar 
prelua inițiativa, în Româ
nia ar fi mai multă refor
mă, iar bunăstarea ar veni 
maj repede.

Petre Roman nu este pri
mul lider al coaliției care 
anunță public că se pregă
tește să ia singur puterea 
în anul 2000. Astfel de de
clarații au fost făcute și de 
lideri marcanți ai PNȚCD. 
iar liderul PD n-a făcut 
decât să dea un răspuns. 
Rămâne de văzut cum va 
afecta startul „ofensivei 
2000" echilibrul, și așa șu
bred. al coaliției aflate la 
putere.

Foto ANTON SOCACIPrietenul copiilor.

ianuarie 1998, i 
urmând să se 
prin intermediul 
lor comerciale, se mențio
nează într-un comunicat 
remis agenției Mediafax 
de Corneliu Cojocaru, pur
tătorul de cuvânt al BCR. 

în cadrul reuniunii, re
prezentanții băncilor ger
mane au menționat că, 
dacă programul de refor
mă inițiat de Guvern va 
continua în ritm accele
rat, în doi ani nu va mai 
fi nevoie de garanția sta
tului german, 
prin intermediul 
ții de asigurări 
la importul de utilaje în 
România, „deoarece oa
meni de afaceri din Ger
mania vor veni cu capi
tal propriu". în acest con
text. reprezentanții băn
cilor germane au precizat 
că este posibilă acorda
rea de facilități suplimen
tare de creditare, odată 
cu îmbunătățirea clima • 
tului economic general -și 
a performanțelor siste
mului bancar din Româ
nia.

Sesiunea anuală s-a 
desfășurat la sediul BCR, 
cu participarea reprezen
tanților celor mai impor
tante opt bănci din Ger
mania. Din partea româ
nă au fost prezente 13 
bănci.

acoHată 
soci* tă ■ 

Hermes,

Poul Ihomsen
la București

*

MEDIAFAX
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propune excluderea lui loan Gavra și a

Colegiul de Arbitraj al 
PUNR nu va propune ex
cluderea lui loan Gavra 
sau a lui Gheorghe Funar 
din Partid, a declarat, pen
tru MEDIAFAX, președin
tele Colegiului, Gheorghe 
Bosca.

Acesta 
doi vor 
ționați 
sau prin chemarea lor în 
fața Biroului Permanent al 
PUNR. Gheorghe Bosca 
susține că filiala Cluj a 
PUNR „ a înaintat Colegi
ului de Arbitraj atât unele 
materiale incriminatorii la 
adresa lui loan Gavra, cât 
și materiale mai vechi ca
re sprijină problemele ri
dicate de loan Gavra. Ex-

a afirmat că cei 
fi probabil sanc- 
prin avertisment

cluderca celor doi ar adu
ce prejudicii partidului".

Gheorghe Funar a decla
rat pentru MEDIAFAX. că 
nu poate fi exclus din 
PUNR pe baza articolului 
10 din statutul PUNR, în
trucât „în acest articol s-au 
strecurat mai multe erori 
la tipărirea sau dactilogra
fierea sa“.

Statutul PUNR prevede 
ca oricare membru de par
tid care desfășoară activi
tăți polemice în mass-me
dia, legate de viața internă 
de partid și de relațiile in- 
terumane dintre membrii a- 
cesteia, este exclus din par
tid fără drept de contesta
ție.

l-a

conflictul dintre 
Funar și loan

Permanent al 
decis, în urmă

Colegiul de Arbitraj 
audiat pe Gheorghe Funar 
și pe alți membri ai filia
lei județene, pentru a lă
muri
Gheorghe 
Gavra.

Biroul 
PUNR a
cu două săptămâni, ca cei 
doi să fie audiați de Cole
giul de Arbitraj, după ce 
s-au acuzat reciproc în pre
să. Disputa dintre Gavra și 
Funar s-a intensificat, în 
luna septembrie a.c., când 
deputatul PUNR l-a acuzat 
pe primarul Clujului că ar 
controla justiția din Cluj.

Poul Thomsen, negociato
rul principal al FMI in re
lația cu România, a sosit 
sâmbătă la București, pen
tru a analiza, evoluția si
tuației economice și a a- 
cordului ele împrumut 
stand-by. „Este o vizită de 
rutină", a spus Mugur Isă- 
rescu, guvernatorul BNR. 
Isărescu a menționat, la 
începutul lunii octombrie, 
ca indicatorii de perfor
manță" care privesc BNR", 
asumați in cadrul acordu
lui de împrumut, sunt rea
lizați. Acești indicatori se 
referă la rezerva valutară, 
activele externe nete, cre
ditul guvernamental, masa 
monetară. în cadrul întâl
nirilor negociatorului FMI 
cu autoritățile române se 
va discuta forma finală a 
noului regulament valutar, 
care va intra în vigoare o- 
dată cu trecerea monedei 
naționale la convertibilita
tea externă, conform arti
colului VIII din statutul 
FMI.

Premierul Victor Ciorbea 
a menționat că în cadrul 
discuțiilor cu Poul Thom
sen se va aborda și posibi
litatea extinderii acordului 
stand-by la o perioadă de 
trei ani, față de un an, cât 
este în prezent. Extinderea 
acordului de împrumut la 
trei ani ar da o mai mare 
flexibilitate în indeplinirea 
condițiilor asumate de per
formanță economică și le
gislativă.

----------------- ----------;-X-.-X-X-;,.<.-.-.-.;.;.
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SA PLĂTESC IAR MILIOANE?
Stimată redacție. sunt 

abonat al ziarului dv și 
vă rog să mă ajutați in 
necazul meu. în anul 1990 
am depus cerere către FRE 
Deva, pentru aprobarea 
introducerii instalației e- 
lectrice trifazice la casa 
ce urma s-o construiesc pe 
strada Progresului. Mi s-a 
aprobat cererea, iar în 
urma cheltuielilor, după 
ce am cumpărat materia
lele necesare, mi s-a făcut 
instalația electrică

în cursul acestei veri, 
descărcări electrice puter 
nice au ars instalațiile e- 
lectrice Ia mai multe gos
podării, printre care și la 
instalația de pe stâlpul 
meu. Fiind sesizată. FRE 
Simeria a trimis doi mun 
citori. Radu Horia. spre a 
evita eventuale acciden 
te. a decuplat legătura e- 
lectrică și mi-a spus că 
FRE Deva trebuie să-mi 
dea un alt contor. în lo

cul celui ars. care a fost 
plătit de mine (dacă a 
ars nu sunt eu de vină). 
Și abia după aceea se va 
face legătura. Am aștep
tat timp îndelungat să mi 
se aducă contorul dar vă
zând că se întârzie. am 
făcut demersuri la Sime
ria apoi la FRE Deva. 
De aici am primit răs
puns negativ că nu mai 
pot lega pe stâlp de lemn 
ci numai de beton, că a 
fost organizare de șan
tier. că va trebui să plă
tesc milioane de lei dacă 
vreau curent electric.

Nu înțeleg de ce mi se 
pun atâtea piedici. Eu cer 
să mi se dea un contor 
electric trifazic șj să mi 
se lege curentul. Vă rog 
foarte mult să mă ajutați 
în această problemă. Vă 
mulțumesc anticipat, (loan 
Sotingă, Simeria. str. Pro
gresului, nr. 17).

POȘTA RUBRICII
„Poate că pentru cei cu 

salariu bun. 109 mărci 
pare o sumă nesemnifica
tivă. dar pentru mine, ca 
pensionară, este totuși ce
va". Am citat din scrisoa
rea dv. stimată dnă Elena 
Vlad. din Brad. Am de

dus din ceea ce ne-ați 
scris că nicj până acum
M.M nu v-a înapoiat toți
banii, pe care i-ați împru
mutat în 1995, cu toate că 
v-ați adresat atât Poliției
cât și primarului din Ilia, 
sperând să găsiți înțelege
re. Poate acum...

rr? feJKIQgJ
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BERBEC (21 III — 20 IV)

Nu vă angajați în ac
tivități care să vă supra
solicite. Dacă aveți pre
ocupări artistice, veți 
realiza ceva deosebit.

TAUR (21 IV — 21 V)

J
bani de la un prieten.» 
Excelentă stare fizică și 1 
psihică. Un telefon în- | 
târzie, ceea ce vă ere- j 
ează neliniște. ?

BALANȚA 
(21 IX - 23 X)

Veți primi o sumă 
bani de la

O discuție lămuritoare 
cu partenerul de viață 
vă va aduce cu picioa
rele pe pământ. Veți fa
ce planuri pentru casa 
dv. Părinții sunt iritați 
și vă simțiți dator 
liniștiți.

să-i

SCORPION &
(24 X — 22 XI) (

Este posibil să primiți 
o invitație pentru după- | 
amiază. V-ar tenta, dar* 
nu agreați persoana care • 
a făcut-o: încercați 
depășiți prejudecățile.

GEMENI (22 V —22 VI)

că.'iEvitați specu'ațiile 
nu sunt inspirate. Copiii 
vă vor solicita să teșiți 
cu ei la cumpărături ; 
luati-vă cât mai mulți 
bani. O femeie vă urmă
rește mișcările.

să» 

î l
Aveți probleme de co- * 

mumcare cu cei din jur.» 
Dacă ați avea mai mul;» 
tă răbdare, totul ar 
mai simplu.

săgetător 
(22 XI — 20 XII)

RAC (23 VI — 23 VII)

CAPRICORN
(21 XII — 19 I)

”1
lI

oî
Sunteți receptiv la 

chestiunile oculte. Este 
momentul să vă puneți 
în aplicare planurile 
Grăbiți-vă, dar nu aștep
tați rezultate imediate.

Alergături pentru 
problemă de familie. * 
N-ar fi exclus să fiți me- ț 
diatorul unor conflicte i 
între părinții și frații dv.', 
Șuetă cu prietenii. I

LEU (24 VII 23 VIU)

Veți pune pe 
plan problemele 
sionale. Drumuri 
încununate de 
Variații în sfera 
lor afective.

primul 
profe- 

scurte. 
succes, 
relații-

FECIOARA
(24 VIII — 22 IX)

Doriți să vă îmbogățiți 
garderoba dar nu-i indi
cat căci nu stațj bine cu 
banii. Vă tentează o mică 
cheltuială extravagantă.

I 
î 
r 
T
I
I

Dorința de jndependen-î 
ță ar putea fi cauza u* * 
nor neînțelegeri cu ru
dele încercați să fitj mai» 
diplomat. Partenerul de L 
viată vă dă o veste refe-1 
ritoare la o călătorie. - T

l

VARSATOR 
(20 I — 18 II)

PEȘTI 
(19 II — 20 III) 

Relațiile eu c-upiijRelațiile eu c-upiij vă 1 
pot aduce bucurii. Unul | 
dintre părinți vă dă o I 
sumă mare de bani care. * 
însă, se va duce repede, ț

.«
• .....................    r i. Trvrrr..
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TRIBUNALUL HUNEDOARA

ANUNȚ

Ministerul justiției organizează în data 
noiembrie 1997 ora 10,00, la Facultatea 

Drept București concurs pentru ocuparea unui 
num^r de 4

22

I
* 

I 
k 

I 
k 

I 
* 

I 
k 

I
I 
k 

I
I
I

do ; 
de

posturi de judecător Ia Judecăto-
ria Hațeg. 

Cererile
necesare vor 
de 12 noiembrie 1997.

Tematica și nditiile participare ră
mân ce’3 de Ia concursul lin 30 august 1997.

Posturile scoase la concurs n-t ri ocupate 
atât de judecători stagiari cât și definitivi (a- 
x 'nrl -'Anim— e ani ve-hi.ne în activitate)

de înscriere însoțite de actele 
fi depuse la tribunal până la data

BANCA DAC¥A FELIX S.A. CLUJ-NAPOCA 
SUCURSALA DEVA

I 
I
I
*

I*
IANUNȚA

VANZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICA |
URMĂTOARELOR BUNURI:

1. Autoservice, situat în Hunedoara, bdul 
Traian, nr. 3 A.

Preț de pornire: 750 000 000 lei (suma 
poate fi plătită și in rate, de comun acord cv

Aparat de vulcanizat
Piese de schimb

Preț de pornire: 40
Licitația va avea loc în data de 22.

Ii
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k

I
k

I
k

I
k

I
k

pentru spălat autotu- |

I
I
I
k

I
I
•

I
k

I
k

I

„LAMCO"

000 000 lei.
10.

I

I
I
I 
I
I * 
I k 
I « 
I • I I
| juridică).

Informații suplin-' ]a „ ” ’ tribuna-
| Iului, Drim-grex’er, tel. 211574 și 216323.

I « 
I * 
I • 
I
Ia
•
I a 
I
I
| conducerea Băncii).

| — Utilaje dotare «ompletă autoservice:

| • Mașină de echilibrat roți U 47 FACOM

| • Pompă „KRANZLE" 
risme

•:
I* 
I 
k

| 1997, la ora 10,00, la Judecătoria Hunedoara,
; Biroul Executorilor Judecătorești.
1 II. — Mașină de
| MA“.
•
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| 30. 
j lix

tricotat MT—F „TEXTI-

Preț de pornire:
— Mașină de 

LICA".
— Preț de pornire: 1 000 000 lei. 

Mașină de tricotat cu cartelă

I
« str.

-
£

I 
I
4
I
1
I

Depozit — magazin
Situat în incinta S.C. Polidava S.A. Deva, 
22 Decembrie, nr. 257.

EN GROS Șl EN DETAIL

—- pate FICAT, 125 g
— pate FICAT. 200 g
• bere Regun 1/2 1
• vodcă 1/2 1
• rom 1/2 I
• rachiu alb 1/2 1
• apă minerală B1BORȚENI 1,5 1
• hârtie igienică

S.C. SEVCOM CENTRAL S.R.L.

Vinde din depozitul de la Complexul Co
jîmercial Central, Pia(a Centrală, Deva. 
;• — ouă, pui și tranșări din pui, zahăr,
!>ulei, fructe citrice si de sezon, legume.
!>garine si alte produse, la cele mai mici
;țuri.
; Program, de luni până sâmbătă,
; orele 7—20, și duminica. între orele 7—14.

Prețuri negociabile.
Tel.—fax: 054/216234.

I

orez, j 
mar-!; 
pre-î;

in tre

S.C. EMILIAN S.R.L. DEALER DACIA€ 
î
;! cia.
L

Vinde întreaga gamă de autoturisme Da-ș 
piese en gros si en detail. î
Nou ! Dacia 1304 Diesel, cu motor Peu-i 

îgeot. Sibiu, tel. 069/213637.

1 000 000 lei.
încheiat „KETT META. j
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SOCIETATE COMERCIALA
0
gram „SILVER REED *.

— Preț de pornire: 1 000 000 lei.
— Sufragerie furnir.

— Preț de pornire : 1 650 000 lei.
— Televizor „Twîecolor"

— Preț de pornire: 200 000 Iei.
— Frigider „Arctic".

— Preț de pornire: 250 000 lei.
— Ladă frigorifică (capacitate 250 1).

■— Preț de pornire: 2 500 000 lei.
— Casă de marcat „ROYAL“.

2 500 ?3 lei.— Preț de r mire: 
— Fripteuză.

— Preț de pornire: 
— Măsuță sticlă.

— Preț de pornire:

250 000 lei.

250 000 lei.

pro-

I

•!

angajeazA
* tânără operatoare calculator
Condiții: cunoștințe contabilitate primară;! 

!(cu experiență)
* • tineri agenți comerciali

Condiții: seriozitate, dinamism.
■ Selecția: vineri, 24 oct<—brie 1997, ora 12,;! 
rîn Deva, str. N. Grigorescu, nr. 8, etaj 1 (Coo-Î; 
< perafiva Viitorul).

Relații la telefon 01/8623168. (3 24)!;II
1 4 
(36?i‘î;
2 ____ și
’OS 

Str. Valet Lun-? ”■ * tel. r

tație pentru vânzare de tractoare. |
5------------------------------------------------------------

î S.C. AGROV7C S.A. LUNCOlu b 
ÎL.
> . c
5

CREDIT BA ,K DEVA
I

.... ea Ioc !

Licitația va avea loc în 23. 10. 1997
10. 1997, la ora 10.00, la Banca Dacia 
din Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, parter, j 
Re ații suplimentare penei u I și II ia se- j

I dial Băncii din De>/a, telefon 220796. J

Și
Fe-

J Vinde Ia licitați n :b ici. ce va
£în data de 23. 10. 1997:
■ ; — — !nibuz Mercv.les 207 D —
jîcație 1986;
■! — autofrigorifk a VOLVO — an
;!1985. H
;! Informații sudi—^ntare la tel. 211853 sau; 
>la sediul Credit Bank. ;
■M.M.MAW.’-» 1 •••••••• • ■.VAM.’A’-VJ.M» «■■A’AAV

>

an fabri-

fabricație ■! 
ț

I■■

T

; ______________________ •
• .’•r»
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WBLICITATC

' VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament, LI- 
diacului, Ur-'a. Informații 
222187, 232131.

(3411)

• Vând apartament 2 
camere, et. 2, Călan, mo
bilă, mașină de cusut 
„Singer". Tel. 730866.

(3390)

• Vând casă și gră
dină 900 mp. Simeria, in
formații tel. 069/512070 
sau 660067.

(3617)

• Vând apartament 2 
camere, împăratul Tra
ian, Deva, tel. 614886.

(3368)

• Vând Opel Rekord, 
neînmatriculat, stare bu
nă, preț 1500 DM. Tel. 
217456, după ora 16.

(3410)

• S.C. Ikizlcr SNC vin
de en gros îmbrăcăminte

, second hand la prețuri 
avantajoase. Hanul de 
la moara Balomir, jude
țul Alba, tel. 018590613.

(3701)

• Vând cărucior, arti
cole nou născuți, mobilă, 
computer, Imprimantă, 
stație, egalizator, mixer 
bucătărie Philips. Infor
mații tel. 219024.

(3136)

• Vând cadă baie fontă, 
nouă., 1700 și garnitură 
baie, nouă. Tel. 614267.

(3630)

• Vând porumb recoltă 
anul 1997. Deva, telefon 
213793, după ora 16.

(3413)

’ • S.G. Confort din 
Tâmpa, nr. 11, vinde din 
depozit plăci azbociment, 
bolțari, ciment, var, ipsos, 
ciment alb. Tel. 661626.

(3393)

• Vând bufet bucătărie
și cuier tip artizanat. Tel. 
611831. (3129)

• Vând pui cățel fox-
terier, vaccinat. Deva, tel. 
223085. (3401|

• S.C. „Ana Exim" SRL 
Deva vinde la comandă 
Isote teracotă. Tel. 620111. 
Transport la domiciliu.

(3341)

• Vând lăzi și vitrine 
frigorifice, camion 5 t. Tel. 
621544, luni — vineri, o*

‘"rele 8—13.
(3376)

• Vând casă 3 camere, 
gaz, apă curentă, anexe, 
grădină. Spini, 21, 716165.

(912095)

• Doamnelor și domni
șoarelor! Vând produse 
cosmetice, deosebite. Su
nați la tel. 722498, de 
luni până vineri, între 
orele 13—16.

(2521)

• Vând apartament 2 
camere, apartament 3 ca
mere, str. G. Enescu, chioșc 
aluminiu, 54 mp, bar plus 
ABG. Tel. 054/714050.

(2525)

• Vând lucernâ, vacă
Holștein, 5,5 ani. Infor
mații Bârcea Mică, nr. 
14. (2526)

• Asociația familială
Fotea vinde produse in
dustriale și alimentare. 
Informații Hunedoara, str. 
Trandafirilor, bloc 17, ap. 
118. (2527)

• Vând Dacia 1300, cu 
îmbunătățiri 1310, stare 
perfectă. Tel. 717612.

(2529)

• Vând apartament 2 
camere, ultracentral. De
va, tel. 625841.

(3626)

• Vând Ford Sierra, 
1986, înmatriculat, Diesel, 
convenabil. Tel. 651579.

(3656)

• Vând cazan rusesc, 
nou, I.L. Caragiale, tel. 
770488, Hațeg.

(2657)

o Vând spațiu comer
cial, ultracentral, șl loo 
de casă cu fundație, și 
mașină de înghețată. In
formații tel. 777350, 770933, 
Hațeg. (2658)

• Vând tractor U 650 cu 
plug, stare perfectă, în
matriculat. Informații și 
vizibil la Agromec Beriu, 
sau tel. 641035, între orele 
8—18.

(2650)

• Spray, contra ejaculă
rii rapide, med’^amente po
tența, frigiditate, afrodisl- 
ace, 01-637C273, 018-606134.

(OP)

• SG „Coralls" SRIs vin
de calculatoare second 
hand IBM, 386, 486, anga
jăm personal cu experiGnțâ 
IX ntru evidență contabilă 
primară și contabil șef. 
Tel.i 231951, 62511». (3370)

• Vând garsonieră Geoa-
giu — Băi sau fac schimb 
cu Deva, Simeria. Relații 
la tel. 660880. (3372)

• Vând sau închiriez 
spațiu comercial zona pie
ței Simeria. Informații tel. 
220678, între orele 17—22.

(3379)

• Vând camion Saviem 
de 7 tone stare foarte bu
nă, cu prelată. Tel. 217696.

(3362)

• Acum în RATE!!! 
Centrale termice HER
MAN SICO Italia, Ger
mania. total automa
tizate, orice capacita
te, gaz, motorină, căr
bune, lemn. Distribui
tor autorizat Imperial 
Orăștie, tel./fax: 054/ 
642580. (2640)

L-lICIHȚIIl J

• Federalcoop Hu
nedoara — Deva și 
Consumcoop Orăștie 
scot la licitație pen
tru închiriere unita
tea „Restaurant Mio
rița" și „Izvorul Rece". 
Licitația 
de 6 11. 
mâții la Consumcoop 
Orăștie, tel. 642393 șl 
Federalcoop, telefon 
611221.

— în data 
1997. Infor-

(3398)

( ÎNCHIRIERII I

• SG Montana SRIS, 
cu sediul în Simeria, 
Șos. Națională, 57, în
chiriază teren pentru 
diferite act!-ntăti. An
gajează tinichigiu au- - 
to. Tel. 661673.

(3393)

Oferte de ' L_ servicii J

1 
i CURSUL VALUTAR

1
1

100
1
1
1

100

20 OCTO' UE
dolar SUA — 7712 lei
marcă germană — 4356 lei
yeni japonez] — 6351 Iei
liră sterlină — 12594 lei
franc elvețian — 5237 lei
franc francez — 1300 lei
lire italiene — 446 lei

Cursurile incluse în această ’''«-‘ă au la bază 
jMcotațli ale societăților bancare autorizate să efec- 
situeze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă 
Inu implică obligativ tatea utilizării cursurilor în 

tranzacții efective de schimb valutar ți înregistrări. 
I?

I
I
I 
I
I
I 
I
I
1

• Angajăm vânzători 
(vânzătoare) pentru di
fuzare presă. Gondițil a- 
vantajoase. Tel. 233511.

(3404|

• Meditez la matemati
că elevi de liceu, clasele 
IX—XII. Informații la tel. 
718644, după ora 16.

(2523)

• SG Metalica Vcsa SRL 
Deva, cu sediul în str. 
Dorobanți, nr. 32, anga
jează lăcătuși, sudor con
fecții, construcții metalice. 
Tel 220719, 092/294252.

(3392)

[(PIERDERI j

• Pierdut carnet de să
nătate, pe numele Maica

—— —

ANUL IX • NR. 199p
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Mariim, Vălișoara. îl 
declar nul.

(3625)

• Pierdut pașaport, e- 
liberat de Poliția județu
lui Hunedoara, pe numele 
Horja Maria. îl declar 
nul. (2528)

(i DECESE;

• Familia prof. Matieș 
Doru, Silvia și Alina a- 
nunță încetarea din viață 
a scumpuluj lor tată, so
cru și bunic

BOGDANESCU PETRU
în vârstă de 74 ani. 

Slujba religioasă și în
mormântarea au loc azi, 
21 octombrie, ora 13, în 
satul Orăștioara de Jos.

(3627)

• Sindicatul biblio
tecarilor este alături 
de colega Silvia Ma
tieș la marea durere 
pricinuită de pierde
rea iubitului ei tată.

(3412)

• Cu adâncă dure
re anunțăm încetarea 
din viață a celui care 
a fost

prof. IOSIF CIRCU
în vârstă de 64 ani. 

înmormântarea are 
loc în localitatea Or- 
mindea, azi, 21 oc
tombrie 1997, ora 13. 
Dumnezeu să-l odih
nească în pace! Mama 
Anica, fratele Nciu și 
cumnata Marioara.

(36280)

• Gu sufletele zdro
bite de durere, nepo
ții de botez Trandafir 
și Livla, din Ilia, a- 
nunță dispariția ful
gerătoare din viață a 
dragului nostru

IVAN VIOREL
înmormântarea are 

loc azi, 21 oct. 1997, 
ora 13, la cimitirul 
ortodox din Visca. Te 
vom păstra veșnic în 
inimile noastre.

(3631)

• Cu adâncă dure
re, familia îndoliată 
deplânge dispariția 
celui care le-a fost 
un bun soț, tată, bu
nic, socru șl cuscru 

col. (rez.) VASILE 
TODEA

Corpul neînsuflețit 
se află depus la ca
pela Bisericii ortodo
xe din Hunedoara, 
înmormântarea va a- 
vea loc miercuri, 22 
octombrie 1997, ora 15. 

(2530)

I 
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■iAbonament la ziarul
..

CUVÂNTUL LIBER"• 1

..CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
apropiat de dumneavoastră.

IAR ABONAMENTUL este calea cea 
| avantajoasă de a intra în posesia lui.
*

| COSTUL UNUI ABONAMENT
: LUNA NOIEMBRIE ESTE DE 7000 DE 
I LUNA. PLUS TAXELE POȘTALE.*
I
I
*

I
I

I*
I
I
I
I
I
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Avantajul abonamentului este în conti
nuare evident, de șapte exemplare primite gra
tuit pi lună față de cumpărarea cu bucata, 
adică jumătate din prețul abonamentului.

I

I

I 
INU UITATI I REÎNNO1ȚI-VA ABONA- ' 

MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, iar dacă 
nu 
tali

avjți abonament, solicitați factorilor poș- 
să vă facă.

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele se 
la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 

numai cu bani in numerar 
—, iar la Rodipet. la sediul din Deva, în 
numerar si prin virament. Relații la telefoa
nele 213007, 233178.

fac 
factorii poștali

ramaneți cu noii

3AMANEM AI DUMNEAVOASTRĂ.

REGIA AUTONOMA ACTIVITATEA 
O R A Ș T I E

Anunță licitație, fără presclecție.

Obiectivul licitației — EXTINDEREA ȘI SISTE
MATIZAREA ALIMENTARII CU APA ÎN MUNI
CIPIUL ORĂȘTIE. Natura lucrării — construcții 
pentru alimentări cu apă, persoană juridică achizi
toare Regia Autonomă Activitatea Orăștie.

Sursa de finanțare — alocații de la bugetul local 
și de stat. Organizatorul licitației — Regia Auto
nomă Activitatea Orăștie, 2600, Piața Victoriei, nr. 19, 
tel. 054/641723, fax 054/612242. Termenul limită de 
depunere a ofertelor — 17. (XI. 1997, ora 8, la 
sediul Regiei Autonome Activitatea Orăștie, Deschi
derea licitației — 17. XI. 1997, ora 10, la sediul Re
giei Autonome Activitatea Orăștie.

Documentele de licitație — prețul de procurare 
— un milion lei, moneda de cumpărare — lei; data 
până la care se pot procura, 7 zile de la apariția

I
I
I anunțului, cu condiția anunțării prealabile a orga

nizatorului cu 3 zile înainte despre intenția de pro-* - -
I curare. Locul de unde se pot procura: Sediul Regiei 

Autonome Activitatea Orăștie. Vizitare amplasament
* — zilnic, de luni până vineri, între orele 10—14.
j Condiții de participare: a) cifra i die anuală 
. de afaceri, pe ultimii 3 ani (actualizată), minim 4 500 
I milioane lei ; b) valoarea pentru fiecare lucrare
* similară terminată, actualizată, minim 3 300 mili-
] oane lei ; c) capacitate financiară (sfârșitul semestru

lui I 1997), minim 600 milioane lei. (3151)I
N
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TRAGEREA 
LOTO SPECIAL 
din 19 octombrie

41, 42, 13, 4, 3,

6/49
1997

49.
Fond de câștiguri : 3 193 969 248 lei.

TRAGEREA NOROC 
din 19 octombrie 1997

5691527
Fond de câștiguri: 510.129.519 lei.

DIRECȚIA SANITARĂ A JUDEȚULUI HUNEDOARA — DEVA
Anunță agenții economici din județul Hunedoara că în confor

mitate cu prevederile art. 108 și 109 din Ord. Guvernului nr. 11/1996 
și Legea nr. 108/1996 au obligația să depună declarație lunară pri
vind contribuția la Fondul Special pentru sănătate în termen de 20 
zile de la expirarea lunii pentru care se datorează contribuțiile.

Declarațiile se depun Ia sediul Direcției Sanitare a județului 
Hunedoara — Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58, zilnic între orele 
8—12, până în 20 ale lunii.

Nedepunerea declarațiilor Ia ’termenul stabilit se sancționează 
potrivit Legii 87/1996 pentru combaterea evaziunii fiscale.

I
«

I

I

I
I
«

I
l

I
f

I
(

I

I

I
%

I
*

I
*

I
I
*

I
I

1

I
*

i«
I
I

I
*

I

I
*

I
I
I

■ ...............................■■■ ■ «- 2 1* JZ *• • • Wm . • ■ Al

, • MARȚT, 21 OCTOMBRIE 1997


